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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

      กองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผล  
      สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 7  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548 

 
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวา
หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได   กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัท  จัดการ ดังนั้น 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระผูกพันในการ   ชดเชยผลขาดทุนของกอง
ทุนเปดตราสารหนี้ทวีผล ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผลไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการ
เงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)   ในกรณี ที่
มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไม 
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว  

 กองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผล (THAWEE-PHON FIXED INCOME FUND) (TFF) 
จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  

 ประเภทโครงการ 
 เปนโครงการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแหงหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 อายุโครงการ    : ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน 
 จํานวนเงินทุนของโครงการ  : 5,000 ลานบาท (หาพันลานบาท) 
 จํานวนหนวยลงทุน    : 500 ลานหนวย (หารอยลานหนวย) 
 มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน  : หนวยละ 10 บาท (สิบบาท) 
 ราคาที่เสนอขายครั้งแรก   : หนวยละ 10 บาท (สิบบาท) 
 การสั่งซื้อหนวยลงทุน 
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก  : 100 บาท (หนึ่งรอยบาท)  
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งตอไป  : 100 บาท (หนึ่งรอยบาท)  

 กําหนดเวลาการขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
เสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเริ่มทําการ ถึงเวลา 15.30 น. 

 กําหนดเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
รับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการแรก และวันที่ 15 ของแตละเดือน ตั้งแตเวลาเริ่มทําการ ถึงเวลา 12.00 น. 

 หลักเกณฑและกําหนดเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (automatic redemption) 
 ไมมี 
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 ระยะเวลาการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวัน
ทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุนหรือจายเปนเช็ค
ธนาคารขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน 

 สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท  0-2661-9000-99     โทรสาร  0-2661-9100, 0-2661-9111 

 วัตถุประสงคของโครงการ 
เพื่อสงเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาวของนิติบุคคลและประชาชนทั่วไป และพัฒนาตราสารการ
เงินภายในประเทศ โดยนําเงินลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก 

 นโยบายการลงทุน  
เนนการลงทุนในตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งการทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตราสารแหง
หนี้ และธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

 การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
กองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผลอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ  ตามความเหมาะ
สมกับปจจัยที่เกี่ยวของ 

 นโยบายการจายเงินปนผล 
โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในแตละงวดที่
จะจายเงินปนผล หรืออาจพิจารณาจายจากกําไรสะสม เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจายเงิน
ปนผลตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรได 

 วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  : 20 พฤษภาคม 2542 
 วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม    : 8 มิถุนายน 2542 
 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1  ซอยกสิกรไทย  ถนนราษฎรบูรณะ  กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท  :  0-2470-1950-1     โทรสาร  :  0-2470-1996-7 

 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 
นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร  และ/หรือ  นาย อธิพงศ อธิพงศสกุล 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  
เลขที่ 100/2 อาคารวองวาณิช ตึกบี ชั้น 22 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศัพท 0-2645-0107-9    โทรสาร 0-2645-0110 
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 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทจัดการและนายทะเบียนหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท  0-2661-9000-99    โทรสาร  0-2661-9100, 0-2661-9111 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548) 
ผูถือหุน รอยละ 

1. บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก (ในประเทศไทย) 46.67 
2. กระทรวงการคลัง 16.67 
3. ธนาคารออมสิน 13.33 
4. Thailand Securities Depository Company Limited for Depositor 6.43 
5. นายวีรยุทธ  ศุภพิพัฒน 4.28 
 รวม 87.38 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548) 

อัตราผลตอบแทน 1 TFF เกณฑมาตรฐาน 
ของกองทุน 2 

TBDC Gov. 
Bond Index 

ดอกเบี้ย 
เงินฝาก 3 

3 เดือน (30 ก.ย. 48) 1.09 1.99 0.37 2.32 

6 เดือน (30 มิ.ย. 48) -0.55 -4.43 -5.45 1.88 

9 เดือน (25 มี.ค. 48) 0.70 -0.72 -2.36 1.61 

1 ป (30 ธ.ค. 47) 1.15 0.64 -0.24 1.44 

2 ป (31 ธ.ค. 46) 1.48 1.29 2.62 2.47 

3 ป (30 ธ.ค. 45) 1.12 0.56 -0.48 3.78 

หมายเหตุ: 1. ผลตอบแทนเฉลี่ยรายป 
2. เกณฑมาตรฐานที่ใชวัดกองทุน หมายถึง คาเฉลี่ยระหวางผลตอบแทนของ TBDC Government Bond Index 

(Total Return Index) รอยละ 50 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (3) รอยละ 50 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยสําหรับผูฝากเงินทั่วไป วงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป 

ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย  
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผล 
 การดําเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 

 

 

TFF     4 

 

 ประเภท ชื่อ จํานวนและมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผล   โดย
วิธีอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 

หลักทรัพย จํานวนหุน มูลคา (พันบาท) รอยละ
ก. หลักทรัพยที่จดทะเบียนในศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย  207,556 76.83 
พันธบัตร  120,436 44.58 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06216A) 11,100 11,052 4.09 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06615A) 10,700 10,515 3.89 
ตั๋วเงินคลัง (TB06222B) 10,000 9,947 3.68 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06608A) 10,000 9,828 3.64 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06126A) 8,700 8,678 3.21 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06831A) 8,300 8,075 2.99 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06622A) 7,900 7,752 2.87 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06525A) 7,100 6,993 2.59 
ตั๋วเงินคลัง (TB06329A) 7,000 6,938 2.57 
ตั๋วเงินคลัง (TB06301A) 6,900 6,858 2.54 
ตั๋วเงินคลัง (TB06208A) 6,000 5,977 2.21 
ตั๋วเงินคลัง (TB06419A) 6,000 5,929 2.19 
พันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFAI07OA) 5,000 4,967 1.84 
ตั๋วเงินคลัง (TB06308A) 5,000 4,967 1.84 
ตั๋วเงินคลัง (TB06510A) 4,000 3,947 1.46 
ตั๋วเงินคลัง (TB06322A) 3,500 3,471 1.28 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB06504A) 3,300 3,257 1.21 
หุนกู  87,121 32.25 
บมจ. สยามพาณิชยลีสซิ่ง (SPL073B) 20,700 20,359 7.54 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก (EAST087A) 13,100 12,950 4.79 
บจก. ซิกโก นิติบุคคลเฉพาะกิจ 1 (SSPV09NA) 8,500 8,213 3.04 
บมจ. เงินทุน เกียรตินาคิน (KK073A) 7,000 6,963 2.58 
บมจ. สยามพาณิชยลิสซิ่ง (SF104A) 6,700 6,560 2.43 
บมจ. ไมเนอร ลีสซิ่ง (MINT078A) 7,906 5,407 2.00 
บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC086A) 8,500 4,563 1.69 
บมจ. ไพรมัส ลีสซิ่ง (PLC07NA) 4,700 4,538 1.68
บจก. ออโต รีซีฟเอเบิลล เอสพีวี (AUTO071A) 6,800 3,001 1.11 
บมจ. ปตท. เคมิคอล (PTCH109A) 2,700 2,727 1.01 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HPRO093A) 2,800 2,695 1.00 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (AIS093B) 2,500 2,517 0.93 
บมจ. ภัทรลีสซิ่ง (PL079A) 2,000 1,979 0.73 
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หลักทรัพย จํานวนหุน มูลคา (พันบาท) รอยละ

บมจ. แลนดแอนดเฮาส (LH06DA) 6,800 1,713 0.63 
บมจ. เงินทุน ทิสโก (TSCO077B) 1,400 1,413 0.52 
บมจ. เงินทุน เกียรตินาคิน (KK079A) 1,000 994 0.37 
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (TRUE112A) 400 408 0.15 
บมจ. ภัทรลีสซิ่ง (PL066A) 200 119 0.04 
ข. ตั๋วสัญญาใชเงิน  6,509 2.41 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  6,509 2.41 
ค. เงินฝากธนาคาร  38,368 14.20 
ธนาคารโนวา สโกเทีย  14,854 5.50 
ธนาคารไทยธนาคาร  12,182 4.51 
ธนาคารอาคารสงเคราะห  10,134 3.75 
ธนาคารกสิกรไทย  366 0.14 
ธนาคารซิตี้แบงก  346 0.13 
ธนาคารคาลิยง  287 0.11 
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน  198 0.07 
ง. ตั๋วแลกเงิน  9,970 3.69 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (BD001684)  9,970 3.69 
จ. สินทรัพยอื่น  7,922 2.93 
ฉ. คาใชจายคางจาย  (165) (0.06) 
รวมสินทรัพยโครงการ  270,161 100.00 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการกอง
ทุน (AIMC) 

 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูล 
เพื่อใชอางอิงในอนาคต หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล 
โครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ในการซื้อขายหนวยลงทุน ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ 
 จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ  
 ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ “กองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผล” มิได
เปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนและมิไดประกันราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
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 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด ทั้งนี้ ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการ 

ทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุนที่
ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และพนักงานจะเปดเผยการลงทุนดังกลาวให
บริษัททราบ เพื่อการกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน 

 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผล 

เนื่องจากกองทุนเปดตราสารหนี้ทวีผล มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก    
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย   สถาน
การณของตลาดเงิน ความมั่นคงของผูออกตราสาร สภาพคลองของตราสาร และการบันทึกราคาตรา
สารตามราคาตลาด เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนไดลงทุน 

ความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว เชน 
(1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ไดแก ความเสี่ยง

จากการที่ผูออกตราสารไมสามารถชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด  
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากความ

เปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เชน อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน เปนตน 

(3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) ไดแก ความเสี่ยงจากการที่ตราสาร
ที่กองทุนถืออยูนั้นขาดสภาพคลอง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปริมาณนอย 
กองทุนจึงอาจขายตราสารไมไดในชวงเวลาที่ตองการ หรืออาจไมไดราคาตามที่ตองการ 

(4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบับริษัทผูออกตราสาร (Business risk)     ไดแก      ความเสี่ยงที่ราคาซื้อขาย
ของตราสารจะไดรับผลกระทบจากปจจัยภายในและหรือภายนอกบริษัท 

(5) แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
1) การบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร  :  พิจารณาลงทุนในตราสารที่

ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อ
ถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน 

2) การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร  :  พิจารณากระจายการลงทุนใน
ตราสารที่มีความเสี่ยงต่ํา ในชวงที่สภาวการณทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดมีความผันผวน  

3)  การบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร  : พิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
สภาพคลองพอประมาณถึงมีสภาพคลองสูง เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน 

 ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตน ขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัท
จัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูลงทุน 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
     1.1   คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
1.2.1  ถือหนวยลงทุนครบ 3 เดือน (2) 

1.2.2  ถือหนวยลงทุนไมครบ 3 เดือน (2) 
     1.3   คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

 
ไมเกิน 0.25 (1) 
 
ไมคิด 
2.00 
ไมมี 

2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง) 
     2.1   คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  
     2.2   คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืน (ถามี) 

 
50 บาท ตอ 1,000 หนวย
ตามที่จายจริง (3) 

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ 
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 
3.4 คาที่ปรึกษาการลงทุน 
3.5 คาใชจายอื่นๆ  
3.6 คาประกาศแจงความ 
3.7 คาสอบบัญชี 

 
0.50 
0.068 
0.10 
ไมมี 
0.00 
0.02 
0.02 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย  
     4.1   ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
     4.2   ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 
ไมมี 
ไมมี  

5. อัตราสวนคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (4) 0.54 
หมายเหตุ  : 
(1) คาธรรมเนียมการขาย  โดยในปจจุบันบริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขาย 
(2) 3 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมาทําการซื้อหนวยลงทุน 
(3) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืน (ถามี) 
 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการออกเช็คคาขายคืนหนวย 
 ลงทุนหรือคาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนเขาบัญชีใหผูถือหนวยลงทุนตามจริง (ถามี) ตามที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน 
 การเงินเรียกเก็บจากการใชบริการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุน  หรือโอนเงินคาซื้อหนวย 
 ลงทุนจากบัญชีของผูถือหนวยลงทุน 
(4) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

รวบรวมขอมูลไวในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 
ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราสวนที่กําหนดในวัตถุประสงคการลงทุน เปนตน ไดที่สํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผานเครือขาย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
93/1 อาคารดีทแฮลมทาวเวอรส บี ชั้น 13-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2263-6000 โทรสาร 0-2256-7711 
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คูมือผูลงทุน 
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุน 
(1) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปน       

ตัวแทนสนับสนุนเพื่อทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(2) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและตัวแทนสนับสนุน 

รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว 
(3) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวย     

ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทนุ 
(4) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือ      

ตอการตัดสินใจในการลงทุน 
(5) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  
(6) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (cold 

calling) 
(7) ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดย     

ผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดยบริษัทจัดการตองใหสิทธิทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันในการถอนการแสดงเจตนา
เพื่อซื้อหนวยลงทุนหรือในการขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังตอไปนี ้
(1) ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได ภาย

ในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุน
หรือคาใชจายใดๆ 

(2) การขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิ
ขายคืนหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยไดรับคืนตามราคา
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทําการรับซื้อคืนวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหนวยลงทุน และไมตองเสีย คาธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หากทานผูลงทุนมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ ทานผูลงทุน
สามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ติดตอกับทาน หรือที่ MFC Call Center บริษัท  
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-661-9000 ตอ 555 หรือสอบถามขอมูลจากระบบสอบถามขอมูลทาง
โทรศัพทอัตโนมัติ โทร. 02-661-9090 
วิธีการรับขอรองเรียนและสถานที่รับขอรองเรียน 
ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน หรือสงโทรสาร จดหมาย หรือ E-mail มายังบริษัทจัดการ           
ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ตัวแทนสนับสนุนการจําหนายหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตามที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลง
ทุนนี้ โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผูรองเรียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อบริษัทจัดการจะไดสืบหาขอมูลในเรื่องรอง
เรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และตอบขอรองเรียนของทาน  ผูลงทุนทุกทาน โดย
บริษัทจะทําหนังสือชี้แจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรียนโดยเร็วที่สุด 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 211 

ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
MFC Call Center โทรศัพท 0-2661-9000-99 ตอ 555   โทรสาร 0-2661- 9131 
MFC-Phone 0-2661-9090      e-mail:mfccallcenter@mfcfund.com     www.mfcfund.com 


