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          หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
กองทุนเปดสินสมบัติ (SIN SOMBAT OPEN-END FUND, SSB) 

ช่ือโครงการ กองทุนเปดสินสมบัติ 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแหงหนี้  ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (กองทุนเปด) 
อายุโครงการ ไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
จํานวนเงินทุนของโครงการ 10,000 ลานบาท 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 10 บาท 
จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 1,000 ลานหนวย 
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
ครั้งแรก 

10 บาท 

นโยบายการลงทุน ใหความสําคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่
เกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความมั่นคงและใหผลตอบแทน  ที่ดี ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารที่
เสนอขายในตางประเทศ ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

วัตถุประสงคการลงทุน (1) เพื่อสรางผลตอบแทนในระยะปานกลางและระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลงทุน
ทั้งในตราสารหนี้และตราสารการเงิน 

(2) เพื่อเสนอการลงทุนทั้งในตลาดตราสารหนี้และตราสารการเงิน ภายใตการบริหารการลงทุน 
โดยผูมีความรูและประสบการณ ตลอดจนใหความรูในดานการลงทุนที่ถูกตองแกประชาชน 

(3) เพื่อสงเสริมการระดมทุนระยะปานกลางและระยะยาวในประเทศ 
(4) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย โดยกองทุนรวมจะทําหนาที่เปนผูลงทุน

ประเภทสถาบัน 
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล แตจะนําผลกําไรไปลงทุนเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น 
วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวม 19 ตุลาคม 2541 
วันจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
โครงการจัดการเปนกองทุนรวม 

12 พฤศจิกายน 2541 

รอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป 
การส่ังซื้อหนวยลงทุน ติดตอดวยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย หักบัญชีเงินฝากเปนประจํา (Saving Plan) หรือทาง

อินเทอรเน็ต  
 วันและเวลาทําการ ทุกวันทําการ  ระหวางเวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. 

     มูลคาขั้นต่ําในการสั่งซื้อ ครั้งแรกไมนอยกวา 10,000 บาท และครั้งตอไปไมนอยกวา 10,000 บาท 
     ราคาขายหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนใชเพื่อคํานวณราคาขายบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ  
นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด จึงไมมีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดสินสมบัติ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดสินสมบัติ ไมไดขึ้นอยูกับ
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําส่ังไว 
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วิธีการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ส่ังจาย  “บัญชีซื้อหนวยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” 
� ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สํานักตนสน บัญชีกระแสรายวัน 
   เลขที่   001-3-00475-0 

 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิตทาวเวอร  บัญชีกระแสรายวัน   
    เลขที่  285-0-01087-9 

  � ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) สํานักรัชโยธิน   บัญชีกระแสรายวัน 
     เลขที่  111-3-03734-0 

 � ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน  บัญชีกระแสรายวัน 
     เลขที่  082-1-08292-7 

 � ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต   บัญชีกระแสรายวัน 
     เลขที่  205-3-03201-3 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ติดตอดวยตนเอง  โทรสาร  ไปรษณีย  หรือทางอินเทอรเน็ต 
     วันและเวลาทําการ ทุกวันพุธ  ระหวางเวลาเริ่มทําการถึง 12.00 น. 
       เงื่อนไขในการขายคืน แตละครั้งไมนอยกวา 10,000 บาท หรือ 1,000 หนวย และตองมีจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษา

บัญชีกองทุน ไมนอยกวา 1,000 หนวย 
      ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

(ถามี) 
      วิธีการรับเงินคาขายคืน เช็คทางไปรษณียลงทะเบียนหรือนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการ 

นับตั้งแตวันถดัจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต 

จํากัด           
 

ที่อยู ชั้น 15  อาคารเพลินจิตทาวเวอร 898  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท 0-2263-0800 กด 3 
 โทรสาร 0-2263-0875 
E-mail : mailus@thanachartfund.com 
Website: http://www.thanachartfund.com 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญประกอบดวยสถาบันการเงิน 2 ราย โดยถือหุนในบริษัทจัดการคิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 
 1. บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)      

2. ธนาคารออมสิน 
รอยละ 74.99993 
รอยละ 25.00000 

ตัวแทนสนับสนุน บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2217-9595 
 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2655-9000 
 บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2627-3100 
 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2207-0038 
 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2659-7000 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2680-3333 
 บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท 0-2658-5800 
 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2275-0888 
 บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2285-0060 
 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2635-1700 , 0-2635-1718 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท  0-2296-4763-90 
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด  โทรศัพท 0-2263-0800 กด 2 

โทรสาร 0-2263-0190 
ผูสอบบัญชี นายบุญศรี  เตชะวรุตมะ 

บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด 
โทรศัพท 0-2261-1251-4, 0-2661-9510-3  
โทรสาร 0-2261-1255 
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ความเสี่ยงในการลงทุน 
เนื่องจาก กองทุนเปดสินสมบัติ นําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้และตราสารทางการเงินของทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มี

ความมั่นคง ซึ่งรวมถึงหุนกูและตราสารแหงหนี้ประเภทอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนใน
ตราสารของภาครัฐ รายไดหลักของกองทุนจึงประกอบดวยดอกเบี้ยรับและกําไรหรือขาดทุนในการซื้อขายตราสารตางๆ ดังกลาว  

ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนนี้จึงขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน  
1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก โอกาสที่ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
2. ความเสี่ยงจากการไมสามารถชําระคืนดอกเบี้ย และ/หรือ เงินตนของผูออกตราสารหนี้ ไดแก โอกาสที่ผูออกตราสาร

หนี้ไมสามารถจายชําระดอกเบี้ย หรือ ชําระคืนเงินตนไดเต็มตามจํานวนเงิน หรือตามเวลาที่กาํหนดไว  
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริษัทผูออกตราสาร ไดแก โอกาสที่ราคาซื้อขายของตราสารจะไดรับผลกระทบจากสาเหตุทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัท  
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร ไดแก โอกาสที่ตราสารอาจขายไมไดตามราคาและเวลาที่ตองการ  
5. ความเสี่ยงของตลาด คือโอกาสที่ราคาของตราสารอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  

และหากกองทุนลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ เชน ตราสารหนี้ของนิติบุคคลไทยที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศและ
ออกจําหนายในตางประเทศ หรือตราสารหนี้ที่ผูออกหรือผูค้ําประกันเปนตางประเทศ เปนตน กองทุนจะมีความเสี่ยงที่กลาวแลว
ขางตนของตราสารหนี้ตางประเทศ และจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติม เชน  
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีโอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่ออกในสกุลเงิน

ตางประเทศดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและอาจสงผลใหกองทุนมีกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารที่ออกในสกุลเงินตางประเทศนั้นได  ตัวอยางเชน หากกองทุนลงทุนในตราสารที่ออกในสกุล
เงิน A  หากคาของเงินบาทแข็งขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงิน A มูลคาของตราสารที่ออกในสกุลเงิน A  เมื่อเทียบเปนเงินสกุลบาท
จะลดลง แตหากเกิดเหตุการณในทางตรงกันขาม คือ คาของเงินบาทออนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน A มูลคาของตราสารที่
ออกในสกุลเงิน A ที่กองทุนลงทุน เมื่อเทียบเปนสกุลเงินบาท ก็จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น เปนตน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการปองกัน
หรือลดความเสี่ยงดังกลาว กองทุนอาจพิจารณาใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีการที่เหมาะสม  

• ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเทศตาง ๆ ที่กองทุนไปลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ 
ตลาดการเงิน  อัตราดอกเบี้ย และปจจัยที่มีผลกระทบตอตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เปนตน ทั้งนี้ ประมาณการความเสี่ยง
ในการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยางคราว ๆ ของกองทุน ดังแสดงในแผนภูมิตอไปน้ี 
ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนโดยประมาณ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* การประมาณความเสี่ยงเปนเพียงวัตถุประสงคของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนใหมีลักษณะดังกลาวโดยคํานึงถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย
และทรัพยสินที่ลงทุนเปนหลัก มิใชเพื่อการเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น 

ความเส่ียงโดยประมาณ    ต่ํา                                                       ปานกลาง                                                       สูง 
 
ประเภทตราสาร เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล/ หุนกู หุนกูดอยสิทธิ หุนทุน ใบสําคัญแสดงสิทธ 
  รัฐวิสาหกิจ    ที่จะซื้อหุน สินสมบัติ 

ความเส่ียงจาก* 
การผิดนัดชําระหนี้ ต่ํา        ปานกลาง สูง 

สินสมบัติ 

ความเส่ียงจาก* 
อัตราดอกเบ้ียผันผวน ต่ํา ปานกลาง สูง 

สินสมบัติ 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ของรอบปบัญชีระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) ไมเกิน 0.25 โดยยกเวนในชวงแรก* 
1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee) เกินกวา 30 วัน ไมคิดสวนลด  

นอยกวาหรือเทากับ 30 วัน  คิดสวนลดในอัตรารอยละ 0.50 
1.3 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) เทากับคาธรรมเนียมการในขายหนวยลงทุน หรือคาธรรมเนียม

ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (แลวแตกรณี) 
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง) 

2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  ในอัตราไมเกิน 50 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือ  
เศษของ 1,000 หนวย 

2.2 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด 
2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ไมมี 

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 
    3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ  0.802 
    3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  0.070 
    3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 0.134 

 3.4 คาสอบบัญชี 0.013 
    3.5 คาใชจายอื่น ๆ** 0.010 
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไมมี 
4.2 ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไมมี 

5. อัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
   อัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.029 
หมายเหตุ  - คาธรรมเนียมและคาใชจายขางตนไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
                     - คาใชจายขางตน ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย 

                        *  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมไมเกินอัตราดังกลาวโดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอย  
กวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน  และลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

                      **  คาใชจายอื่นที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิง      
ในอนาคต หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม  สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูขายหนวยลงทุน 
 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 
 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ  
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 
 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
(Connected person) และการลงทุนตามอัตราสวนที่กําหนดในวัตถุประสงคการลงทุน เปนตน ไดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขาย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัท
จัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือ         
หนวยลงทุน 

(หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ รวบรวมข้ึนโดยใชขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548) 


