ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
เรื่อง

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านได้ลงทุนในกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด ทางบริษัทฯ ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย โดยสรุปสาระสาคัญการแก้ไข ดังนี้
1.การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) (เฉพาะกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว) กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) โดยได้รับความเห็นชอบให้
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้
• ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ความสงวนสิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานของกองทุ น
อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนาดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วัด
เป็นต้น ดังนี้
เดิม บริษัทจัดการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมถึงประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ใหม่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบดังกล่าว
แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อ ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
2.การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน รับรองการแก้ไขเมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2557 และสานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการแก้ไขดังกล่าวแล้ว รายละเอียดดังนี้
2.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก จากเดิม 2,000 บาท ปรับลดเป็น 1,000 บาท เพื่อเข้า
ร่วมโครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาทของสานักงาน ก.ล.ต. (เฉพาะกองทุนเปิดทหารไทย SET50 กองทุนเปิด JUMBO 25 กองทุน
เปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว)
2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสานักงาน
ก.ล.ต. เรื่องข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป จานวน 54 กองทุน* ดังนี้
 หลักเกณฑ์การดาเนินการกรณีมกี ารเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
- เพิ่มเติมเรื่องการรายงาน การนับคะแนนเสียง และการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะกองทุนทีม่ ีการจ่ายเงินปันผล)
 หัวข้อการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
- เพิ่มเติมรายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (หนึ่งในสาม) ตามที่ประกาศกาหนด
- เพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
 หัวข้อข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
- เพิ่มเติมการยกเว้นจากข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (หนึ่งในสาม) ในกรณีทเี่ ป็นบุคคลหรือนิติบคุ คลที่ได้รับการยกเว้นตามที่
ประกาศกาหนด
 หัวข้อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
- เพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนและดูแลให้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจากัดดังกล่าวด้วย
 หัวข้อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ปรับปรุงเรื่องการรับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
 หัวข้อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- เพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน

 หัวข้อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- เพิ่มเติมเรื่องบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน และสิทธิในการรับเงินปันผล
 หัวข้อวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
- ปรับปรุงเรื่องการรับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
 หัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
- ปรับปรุงเหตุแห่งการเลิกกองทุนรวม กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3
 หัวข้อข้อกาหนดอื่นๆ
- ปรับปรุงหัวข้อการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม)
*รายชื่อกองทุนรวมจานวน 54 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหารไทย…
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ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

