จท.3-600384

18 พฤษภาคม 2560

เรือ
่ ง

การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟั นด์ (SCBSETFUND)

เรียน

กรรมการผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให ้ทราบว่าบริษัทจัดการได ้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) เมือ
่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ให ้แก ้ไขเพิม
่ เติม
โครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 55/2559 เรือ
่ ง การลงทุน
ของกองทุน (ฉบับที่ 3) และทน.14/2560 เรือ
่ ง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) โดยมีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่บัดนี้เป็ นต ้นไป
ซึง่ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
เดิม
กําหนดให ้ลงทุนในตราสารหนีข
้ องผู ้ออกตราสารหนีร้ ายใด
ิ รวม (total
รายหนึง่ ได ้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส
้ น
liabilities)
กําหนดให ้ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ
ี่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได ้ไม่เกิน 15% ของ NAV กรณีไม่ได ้จด
ทะเบียนลงทุนได ้ไม่เกิน 5% ของ NAV
กําหนดให ้ลงทุนในตราสารหนีท
้ ข
ี่ น
ึ้ ทะเบียนของผู ้ออกราย
ใดรายหนึง่ ได ้ไม่เกิน 15% ของ NAV (single entity limit)
ไม่จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้ทอ
ี่ อกใหม่โดยผู ้ออกราย
ใดรายหนึง่ ทีเ่ ป็ น non-investment grade หรือ unrated
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนใน OTC Derivatives ไม่เกิน
25% ของ NAV
กําหนดให ้ลงทุนในกองทุนอืน
่ ได ้ไม่เกิน 25% ของจํานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนนัน
้ (concentration limit)

กรณีมก
ี ารลงทุนในเงินฝากโดยเฉลีย
่ รอบปี บญ
ั ชีเกินกว่า
45% โดยของ NAV โดยไม่ได ้ลงทุนเพิม
่ บริษัทจัดการ
จะต ้องแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยกรณีมเี หตุ
จําเป็ นบริษัทจัดการสามารถใช ้ดุลยพินจ
ิ ดําเนินการตาม
ความเหมาะสมได ้

ใหม่
กําหนดให ้ลงทุนในตราสารหนีข
้ องผู ้ออกตราสารหนีรายใด
ิ ทางการเงิน (financial
รายหนึง่ ได ้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหนีส
้ น
liabilities)
สามารถลงทุนในกองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน และกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ทีม
่ ก
ี ารกระจายการลงทุนในหลาย
ิ โดยไม่จํากัด single fund limit ทัง้ นี้
โครงการหรือทรัพย์สน
ต ้องไม่เกินกว่าที่ product limit ทีก
่ ําหนดไว ้ในโครงการ
เพิม
่ เติมให ้การลงทุนตาม single entity limit ต ้องเป็ นตรา
สารทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนและมีข ้อมูล public ด ้วย
กําหนดให ้บริษัทจัดการลงทุนเพือ
่ กองทุนภายใต ้การจัดการ
ทุกกองทุนรวมกันได ้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารของผู ้ออกรายนั น
้ เป็ นรายครัง้ หรือราย
โครงการ
ยกเลิกการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนใน OTC Derivatives
ไม่เกิน 25% ของ NAV
กําหนดให ้ลงทุนในกองทุนอืน
่ ได ้ไม่เกิน 25% ของจํานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนนัน
้ (concentration limit)
ยกเว ้น กรณีกองทุน Feeder Fund หากเกิน concentration
limit โดยไม่ได ้ลงทุนเพิม
่ ยังสามารถลงทุนในกองทุนนัน
้
ต่อไปได ้ แต่หากไม่สามารถแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จภายใน 90 วัน
ห ้ามมิให ้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม
่ เติม
กรณีมก
ี ารลงทุนในเงินฝากโดยเฉลีย
่ รอบปี บญ
ั ชีเกินกว่า
45% โดยของ NAV โดยไม่ได ้ลงทุนเพิม
่ บริษัทจัดการ
จะต ้องแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วัน

ทัง้ นี้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการ ได ้ที่ www.scbam.com หรือสอบถามข ้อมูล
เพิม
่ เติม ทีฝ
่ ่ ายลูกค ้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทําการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ั )
(นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชย
(นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ ธนะวัฒน์)
กรรมการผู ้จัดการและ
ผู ้อํานวยการ
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารการลงทุน

