กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
(TISCO Dividend Select LTF)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2563
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค หุนระยะยาว
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค หุนระยะยาว สําหรับระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทาน
ไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ตลาดหุนในเดือนที่ผานมา เผชิญกับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ซึ่งเริ่มสะทอนความกังวลวา Fed อาจขึ้น
ดอกเบี้ยเร็วขึ้นกวาที่ตลาดคาด ในระยะขางหนา เรามอง Yield จะยังเพิ่มขึ้นตอสูระดับ 1.8% ในชวงกลางป จากเศรษฐกิจที่ฟนตัวขึ้น
ตามความคืบหนาของการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุนจากภาครัฐ ประกอบกับอัตราเงินเฟอที่จะเพิ่มขึ้นแรงจากฐานที่ต่ําในปที่แลว
นอกจากนี้ Fed ยังไมนาแทรกแซงตลาดพันธบัตร เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ในตอนนี้ เนื่องจาก Bond yield ที่
เพิ่มขึ้นไดสงผลกระทบจํากัดแคในตลาดการเงิน แตตัวเลขเศรษฐกิจยังมีแนวโนมฟนตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Bond yield ระยะยาว
(5Y5Y Yield) ยังอยูต่ํากวาคาดการณอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวของ Fed (FOMC Fed Funds Rate Longer Run Projection) ทําให Fed
ยังไมมีความจําเปนตองแทรกแซงตลาดพันธบัตร
เราประเมินโดย Earning yield gap (EYG) model พบวาทุก 10bps ที่เพิ่มขึ้นของ Bond yield จะกดดัน Valuation ของดัชนี
S&P500 ใหลดลงประมาณ 2% ซึ่งเรามอง Bond yield มีโอกาสเพิ่มขึ้นสูระดับ 1.8% ในชวงกลางป ทําใหตลาดหุน (S&P500) อาจ
กลับมาซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 21 เทา ต่ํากวาปจจุบันที่ 22 เทา อยู 5%
อยางไรก็ดี ในชวงครึ่งหลังของป เรามองตลาดหุนจะกลับมาเพิ่มขึ้นได จาก Valuation ที่จะทรงตัวขึ้นและคาดการณกําไร
บริษัทที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น โดย Valuation นาจะเริ่มทรงตัวขึ้น หลัง Bond yield ผานพนชวงที่จะไดรับผลกระทบจากอัตราเงินเฟอใน
ไตรมาส 2 และ Fed อาจเขาแทรกแซงตลาดพันธบัตรเมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเกิน 1.8% ขณะเดียวกัน คาดการณกําไรบริษัทนาจะยัง
ถูกปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่องตลอดทั้งป ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ทั้ ง นี้ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น เป ด ทิ สโก ดิ วิเ ดนด ซี เ ล็ ค หุ น ระยะยาว ในรอบ 6 เดื อนที่ ผ านมา (สิ้นสุ ดวั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2564) ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค หุนระยะยาว (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 30.21, กองทุน
เปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค หุนระยะยาว (Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 30.55 และกองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค
หุนระยะยาว (Class N) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 30.29
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)

8.66%

7.01%

11.90%

30.21%

30.88%

1.89%

5.81%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

3.55%

2.28%

6.62%

14.88%

15.13%

-3.04%

3.11%

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)

8.75%

7.05%

12.04%

30.55%

31.58%

2.44%

6.37%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

3.55%

2.28%

6.62%

14.88%

15.13%

-3.04%

3.11%

ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)

8.69%

7.01%

11.93%

30.29%

n.a.

n.a.

31.64%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

3.55%

2.28%

6.62%

14.88%

n.a.

n.a.

12.13%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเปน ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2562
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

คุณณพัฒน ศรีวรพงษพันธ

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
จํานวนกลุ่ม*
กลุ่มที่
ข้ อมูล ณ วันที่
25 กุมภาพันธ 2564

-

-

สั ดส่ วน(%)
-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,172.85

0.78

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

17.86

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

127.02

0.08

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)

22.32

0.02

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC)

39.77

0.03

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)

39.77

0.03

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

19.28

0.013

รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)

1,438.87

0.96

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

545.32

0.36

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 8.84 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.006 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.50 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 7.94 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.005 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
*

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class B
Class N

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.794
0.529
0.805

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

0.179
0.179
0.179

Expense Ratio ราย Class
0.973
0.708
0.984

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
* รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

1.90
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค หุนระยะยาว
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

199,313.66

36.55

57,883.32

10.61

55,879.92

10.25

46,029.11

8.44

42,857.89

7.86

39,126.35

7.18

37,495.33

6.88

34,271.51

6.28

29,713.41

5.45

2,752.25

0.50

545,322.75

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ดิวเิ ดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)







2

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด







3

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด







4

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด







5

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด







6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก ดิวิเดนด ซีเล็ค หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

174,243,934.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หุน (Stock)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
ปโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (INTUCH)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (KCE)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AP)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (LH)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (LPN)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) (QH)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEX)
รวมหุน (Stock)
หนวยลงทุน (Unit Trust)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 151,710,691.04 บาท )

จํานวนหนวย
การจัดอันดับ
/เงินตน
อัตรา วันครบ ความนาเชื่อถือของ
ดอกเบี้ย อายุ
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

120,100.00
111,500.00
118,500.00
590,600.00
155,600.00
3,867,000.00
18,700.00
219,500.00
187,900.00
186,400.00
96,200.00
483,000.00
111,648.00
339,400.00
351,300.00
172,200.00
233,100.00
893,600.00
630,400.00
2,252,500.00
394,100.00
30,000.00

188,500.00

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

64,963,910.00
14,652,200.00
15,777,250.00
7,050,750.00
7,087,200.00
16,026,800.00
4,369,710.00
6,844,200.00
6,844,200.00
20,460,975.00
8,670,250.00
11,790,725.00
10,391,800.00
10,391,800.00
5,218,850.00
5,218,850.00
32,232,931.00
1,700,160.00
3,293,616.00
13,576,000.00
3,460,305.00
10,202,850.00
24,947,699.00
1,713,285.00
7,059,440.00
2,937,664.00
5,315,900.00
7,921,410.00
1,650,000.00
1,650,000.00
166,710,365.00

38.18
8.61
9.27
4.14
4.17
9.42
2.57
4.02
4.02
12.02
5.09
6.93
6.11
6.11
3.07
3.07
18.94
1.00
1.93
7.98
2.03
6.00
14.66
1.01
4.15
1.73
3.12
4.65
0.97
0.97
97.97

37.28
8.41
9.05
4.04
4.07
9.20
2.51
3.93
3.93
11.74
4.97
6.77
5.96
5.96
3.00
3.00
18.50
0.98
1.89
7.79
1.99
5.85
14.32
0.98
4.05
1.69
3.05
4.55
0.95
0.95
95.68

3,449,550.00
3,449,550.00

2.03
2.03

1.98
1.98

170,159,915.00 100.00

97.66
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สรุปขอมูลการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันกองทุนรวม
เพิ่มเติม ขอความกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปนี้
13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
13.3.1 ชนิดหนวยลงทุน A
ไมมี
13.3.2 ชนิดหนวยลงทุน N
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(ก) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน
(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาท หรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหนวยลงทุนใน
ลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ขางตน
2) วิธีการโอนหนวยลงทุน
(ก) ผูโอนและผูรับโอนจะตองยื่นคําขอโอนหนวยลงทุนที่สํานักงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไม
เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมากอน ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและยื่นตอ
นายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมกับคําขอโอนหนวยลงทุน พรอมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามที่กลาวในขอ
13.3.2 1) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมขางตน
(ข) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนใหแกนายทะเบียนหนวยลงทุนในอัตรา 30 บาทตอหนวยลงทุน
10,000 หนวยหรือเศษของ 10,000 หนวย ในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) การโอนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามขอ 13.3.2 1) และ 2) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ตามที่กลาวขางตน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนและผูรับโอนหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด
(จ) การโอนหนวยลงทุนจะถือวาเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดจดแจงการโอนลงในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนแลวเทานั้น
13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ผูลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนไปจําหนาย จาย โอน
จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
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19.2 วั น และเวลาในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องสํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน
เสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมี
การแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุม
เดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
มีผลตั้งแตวันที่ 1กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
เพิ่มเติม 13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อ แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามขอ19 ในสวน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 20 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะ
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
19.2 วั น และเวลาในการดํา เนิน การเพื่ อ ขอมติ บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามหลัก เกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในบางกรณี เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
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ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
ไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
22.1.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลาน
บาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน
กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 22.1.2 (3) (ก) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
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22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
22.1.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงให
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปน
กรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 5 วันทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเรื่อง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3
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(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ
22.1.2 หรือขอ 22.1.3
(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ
22.1.3เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปน
การเลิกกองทุนนั้น เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณี ที่ ป รากฏว า กองทุ น รวมมี มู ล ค า หน ว ยลงทุ น หรื อ มี ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.2 หรือขอ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตาม ขอ 1 (4) ฉ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
หนังสือ
ชี้ชวน
(ข) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตาม ขอ 1 (4) ง) และ จ) ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน
(ค) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาว
ตามขอ 16 ในสวนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาว
มีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
หนวย : บาท

สินทรัพย
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 151,710,691.04 บาท)
เงินฝากธนาคาร

170,159,915.00
6,679,328.66

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น

860,482.38
2,127,783.99
36,646.36

รวมสินทรัพย

179,864,156.39

จากการซื้อเงินลงทุน

(5,348,498.67)

หนี้สิน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น

(263,231.13)
(8,397.46)
(94.85)

รวมหนี้สิน

(5,620,222.11)

สินทรัพยสุทธิ

174,243,934.28

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

150,714,233.27

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

10,415,913.67

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

13,113,787.34

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)
ชนิดหนวยลงทุน A
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

174,243,934.28
11.5612
15,071,423.2893

166,651,614.10
11.5488
14,430,127.3630

ชนิดหนวยลงทุน B
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

7,579,308.20
11.8388
640,205.6865

ชนิดหนวยลงทุน N
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
หนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

13,011.98
11.9349
1,090.2398
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
หนวย : บาท
รายได
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

999,245.50
1,268.70
1,000,514.20
(1,172,850.03)
(17,863.07)
(127,025.38)
(22,315.49)
(350,567.09)
(1,690,621.06)
(690,106.86)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น

9,181,788.50
31,818,994.33
41,000,782.83

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได

40,310,675.97
(190.29)
40,310,485.68

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหนวยลงทุน A
ชนิดหนวยลงทุน B
ชนิดหนวยลงทุน N
รวม

38,461,501.79
1,846,861.29
2,122.60
40,310,485.68
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