ประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนเปิ ดแคปปิ ตอล ลิ ง้ ค์ ตราสารหนี ้ M04M10
(ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย) : (CLFIM04M10) และกองทุนเปิ ดแคปปิ ตอล ลิ ง้ ค์ ตราสารหนี ้ M05M11 (ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย) : (CLFIM05M11) ขอแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริ ษัทจัดการได้ รับคารั บรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่ อวันที่
26 กรกฎาคม 2560 แล้ ว เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 38/2560 เรื่ องการลงทุ น ของกองทุ น (ฉบั บ ที่ 5) ลงวั น ที่
12 พฤษภาคม 2560 โดยสรุ ปสาระสาคัญในการแก้ ไขได้ ดังนี ้
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้ อ
2

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน

ข้ อ

หน่วย CIS ของกองทุนใด - ไม่ เกิ น 25% ของจ านวนหน่ วย CIS ทัง้ หมด
กองทุนหนึ่ง
ของ MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ ออก
หน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในกรณีดงั นี ้
2.1 การลงทุ น ในหน่ ว ย CIS ของกองทุ น
ที่ จัดตัง้ ขึ น้ ใหม่ที่ มี ขนาดเล็ กและมี การ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน

2 หน่ วย CIS ของกองทุ นใด - ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ วย CIS ทัง้ หมด
กองทุนหนึ่ง
ของ MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ ออก
หน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในกรณีดงั นี ้
(1) การลงทุ น ในหน่ วย CIS ของกองทุ น ที่ มี
ลั กษณะครบถ้ วนดั งนี ้ โดยได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ 2. ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ตอ่ มาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการ กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการ
ลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงาน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการสุดท้ ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็ บ
สาเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ

(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่ การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ

ทังนี
้ ้ การแก้ ไขโครงการดังกล่าว จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป หากท่านมีข้อสงสัย หรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ
โทรศัพท์ 02-264-5111 ต่อ 41, 44

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด

