กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
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ชื่ออังกฤษ
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ชื่อย่อ

MCONVERT

ประเภท

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)
หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bond) และ
ตราสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ตราสารหนี้ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นมื อ ได้
(Negotiable Debt Instruments) เป็นต้น เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูล ค่ า ทรั พย์ สิ นสุ ทธิ ของกองทุน ทั้ง นี้ บริ ษัท จัดการอาจลงทุ นใน
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่าง
น้ อ ย 2 กองทุ น ในสั ด ส่ ว นกองทุ น ละไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 79 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทาง
การเงินอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา ตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็น
เหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)

ลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of funds: FOF)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management)
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในต่างประเทศ การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทนต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่า
หน่วยลงทุนได้
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คาถาม - คาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม


กองทุนรวมนี้มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร
ไม่มี



กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
จํานวนเงินทุนของโครงการ 5,000,000,000 บาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ



กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เหมาะสํ าหรั บ เงิน ลงทุน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน เพื่อ
แสวงหาโอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในต่างประเทศได้



กองทุนรวมนี้จะนาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสาร
หนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) หุ้นกู้
แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bond) และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตราสาร
หนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Negotiable Debt Instruments) เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ใน
สัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุน รวมอีทีเอฟต่างประเทศกองทุนใด
กองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือได้
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
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ต่อไปได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าว ภายใน
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนเกินสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้
สําหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุ นในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้ องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็น
เหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมี
ต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient portfolio management) ได้ เช่นการทําสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือ สัญญาสวอป ที่
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ย น / ราคาตราสาร / อัตราดอกเบี้ย หรือตามที่สํ านักงานคณะกรรมการ กลต.
ประกาศกําหนด และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
รวมทั้งกองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือ ธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน (Repurchase agreements) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี สัญญาขายคืน (Reverse Repo)
และ/หรือ การกู้ยืมเงิน (Cash borrowing) เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องชั่วคราว ได้
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90
วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
กว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ กองทุนใด
กองทุนหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และในกรณี
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT)

ที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ณ วั น ใดวั น หนึ่ งลดลงเกิ น กว่ า 2 ใน 3 ของมูล ค่ า ทรั พย์ สิ น สุ ทธิ ข องกองทุ น รวม
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทํา
การใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่ปรากฎเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ ตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่ปรากฎเหตุ
(3) รายงานผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทํ า การนั บ แต่ วั น ที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวม ตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลั กษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนรวมดังกล่าว โดยจะประกาศทางเวบไซต์ของบริษัทจัดการ


นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
1. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)
หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
อ้างอิง (“หุ้นอ้างอิง”) ได้ตามราคาที่กําหนดไว้ในการแปลงสภาพ (“ราคาแปลงสภาพ”)
โดยทั่วไป เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าใกล้หรือสูงกว่าราคาแปลงสภาพ ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะมี
แนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นอ้างอิงมากขึ้น ทําให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายกับตราสารทุน และผู้
ถืออาจใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นอ้างอิง ได้ โดยผู้ถือมีโอกาสได้รับกําไรจากส่วนต่างราคาซื้อและ
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ราคาขาย (capital gain) ในช่วงที่ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันหากราคาหุ้น
อ้างอิงปรับตัวลดลง
ในทางตรงกันข้าม หากราคาหุ้นอ้างอิงต่ํากว่าราคาแปลงสภาพอย่างมีนัยสําคัญ ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มี
ความสั มพัน ธ์กับ ราคาหุ้ น อ้างอิง ทําให้ หุ้ นกู้แปลงสภาพมีลั กษณะคล้ ายกับตราสารหนี้ปกติ และผู้ ถือ ก็
สามารถเลือกที่จะไม่แปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิงและถือเป็นตราสารหนี้ต่อไปเพื่อรับดอกเบี้ยแต่ละงวดและรับ
เงินต้นคืน ณ วันหมดอายุ
2. หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond)
หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond หรือ CoCo Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ออก
โดยสถาบั น การเงิน ที่ มีข้อ กําหนดให้ ผู้ ถือจะต้ องแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญ ของสถาบัน การเงิ นนั้น โดย
อัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง (Trigger event) เช่น เมื่อสถาบันการเงินประสบปัญหาทางการเงิน
หรือมีเงินกองทุนลดลงต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดเป็นต้น ทําให้ผู้ถือแปรสภาพจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ
ที่จะได้รับเงินคืนหลังผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ ทั้งนี้ ผู้ถือ CoCo Bond มักได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง กว่า
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทั่วไปเพื่อชดเชยกับเงื่อนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน


ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับตัวของดอกเบี้ยหรือ
มูลค่าของตราสารที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน



ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ปจจัยที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผู ลงทุนไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตางประเทศ ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารที่กองทุนลงทุน และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ



การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกัน
อย่างไร



การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ใด
ดัชนี Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index โดยปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน สัดส่วน 80% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้
ออกตัว ดัช นี ของตัว ชี้วัดไม่ได้จั ดทําหรือเปิดเผยข้อมูล /อัตราดังกล่ าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้


กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้เป็นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น



กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี: ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สํานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก: ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สํานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม



กองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ อัตราส่วน
เท่าใด และมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร
กองทุน จะมีก ารลงทุน ในสั ญญาซื้ อขายล่ ว งหน้ าเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยหากราคาของ
สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ กองทุน
อาจมีผลกระทบทางลบมากที่สุดคือ กองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเฉพาะในส่วนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าว และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน


กองทุนรวมมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
1.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 –
15.30 น. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ
ใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จัดการ
เพื่อซื้อกองทุนนี้ โดยสามารถส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก
สําหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ให้ครบถ้ว นชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน เช่น สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน สั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อ
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน และถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน
การชาระเงินค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับ คําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัท
จัดการเปิดเพิ่มเติม
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่า สั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน
แล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อและได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
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การจัดสรรหน่วยลงทุน
หากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เกินมูลค่าโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จํานวนที่สั่งซื้อ และในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ที่ได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่สั่งซื้อพร้อม
กันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที่
สั่งซื้อโดยจํานวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยหน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการ หากภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฎ
ว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนดั งกล่าว และคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่า สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการ
จะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
บริษัทจัดการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วน
การยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
เพื่อคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่ บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือกองทุนมีมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนน้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ําที่กองทุนจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินได้ หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุน
ตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุด
ลงในวันที่แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
กรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัท จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้ง
กองทุนรวมสิ้นสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลานั้นได้
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ครบถ้วน
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2.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกนั้น บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุน ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสําคัญต่างๆ ของกองทุน และใบคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ
สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
วิธีการขายหน่วยลงทุน
1.

ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนส่ง
คําสั่ง ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ลงทุน พร้อมรับรองสํ าเนาถูกต้องให้แก่
บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต ผู้ลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ ให้แก่ บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการ
ส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทร
นิกส์หรือช่องทางอื่น ใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัท
จัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือ
ทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทาง
สื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมนั้นแล้ว
หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
แต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว

2.

ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง www.mfcfund.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade จะต้องกรอก
ข้อมูลใน "ใบคําขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุรหัสผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) ด้วยตนเอง พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วจัดส่ง
เอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยหรือจํานวนบาท โดยต้องมีมูลค่าการ
สั่งซื้อมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อในแต่ละครั้งตามที่กองทุนกําหนด
ในการส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาขายหน่วยลงทุน
ที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคําสั่งซื้อหลังเวลา 15.30 น.
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ของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือส่งคําสั่งซื้อในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการ ก็จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป
3.

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบ
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” พร้อมแนบสําเนาหน้าสมุด
บัญชีเงินฝากรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
เริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ เมื่อธนาคารอนุมัติการหักเงินจากบัญชีเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ผ่านการอนุมัติจาก
ธนาคาร บริษัทจัดการจะแจ้งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันที่ธนาคาร
แจ้งผลการตรวจสอบให้บริษัทจัดการทราบ
ในการหักเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคารนั้น ธนาคารจะดําเนินการหักบัญชีตามจํานวน
เงิน ที่ผู้ ถือหน่ วยลงทุน กําหนดไว้ในหนังสือขอให้ หักบัญชีเงินฝาก และโอนเงินเข้าบัญชีที่บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่า สั่งซื้อหน่วยลงทุน ณ วันทําการตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ ไว้ในใบคํา
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ หากงวดใดที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องการลงทุนในงวดนั้น และหากธนาคารไม่สามารถหักเงิน จากบัญชีธนาคารได้
ครบ 2 ครั้ง บริ ษัทจัดการจะถื อว่าผู้ ถือหน่ว ยลงทุนต้องการยกเลิกใบคําสั่ งซื้อหน่วยลงทุนแบบ
สม่ําเสมอ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินลงทุนหรือเลขที่บัญชีในหนังสือขอให้หัก
บัญชีเงินฝาก ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ ใหม่ได้ที่บริษัทจัดการภายในวันที่ 5
ของเดือน เมื่อธนาคารอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการหักเงินจากบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามข้อมูลใหม่สําหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งต่อไปของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงธนาคารที่จะหักบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องดําเนินการ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่

การชาระเงินค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานที่รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนเท่านั้น โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์
อื่นที่บริษทั จัดการเปิดเพิ่มเติม
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ในการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ขายคืน หน่ ว ยลงทุน ของกองทุนรวมหนึ่ง เพื่อซื้อ หน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ซึ่ง อยู่ภ ายใต้การ
ดําเนินการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดําเนินการหักกลบลบกันก็ได้
ผู้ลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00 น.
กองทุนไม่ได้กําหนดมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งขายคืน หรือจํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ํา ของการสั่งขายคืน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุน ก็ได้ ในราคารับซื้อคื น
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1.
ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน หรือส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอิ นเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการ
ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนด
เพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูล ตามโทรสารหรือทางสื่ ออิเล็ กโทรนิกส์ ห รือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือ
ช่องทางอื่น ใดที่บ ริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมแล้ ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความ
เห็น ชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนิ นการตามข้อมูล ที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ ออิเล็กโทรนิกส์ หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมนั้นแล้ว
หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้
รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั่งขายคืน หน่วยลงทุนในวันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่จะขายคืน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงิน ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้
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2.
ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง www.mfcfund.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยหรือจํานวนบาท โดยมูลค่า ขั้นต่ําของการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ําของการสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนกําหนด ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ จะขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
จํานวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั้น
ในการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่ง ขาย
คืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 13.00 น. ของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคําสั่ง ขายคืนหลังเวลา 13.00 น. ของ
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือส่งคําสั่ง ขายคืนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ก็
จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่ได้
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้


ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ได้ทางโทรศัพท์ 0-2649-2000
หรือ ทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
สํานักงานสาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-204-014-16
สํานักงานสาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-218-480-2
สํานักงานสาขาระยอง
โทรศัพท์ 033-100-340-2 และ
สํานักงานสาขาหาดใหญ่
โทรศัพท์ 074-232-324-5



กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่
กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุนรายนั้นๆ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ


กองทุนรวมมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(1)

บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นของกองทุนได้
อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)
มีเหตุที่ทําให้ กองทุน รวมไม่ได้รับชํ าระเงินจากหลั กทรัพย์ห รือทรัพย์ สิ นที่ล งทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาที่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อ นหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุใน
โครงการจัดการและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว หรือ อาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1)
ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2)
บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข)
ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ ก ระทํ าได้ ไม่ เกิ น หนึ่ งวั น ทํา การ เว้ นแต่ จะได้ รั บการผ่ อนผั นจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3)
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT)

(ก)

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้น
เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข)
มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศได้อ ย่างเสรีและทําให้ ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุน รวมไม่ได้รับชํ าระเงินจากหลั กทรัพย์ห รือทรัพย์ สิ นที่ล งทุนไว้ตาม
กํ า หนดเวลาปกติ ซึ่ ง เหตุ ดั ง กล่ า วอยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท จั ด การ และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4)
เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1.
การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ
2.
การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3.
การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคล
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข)
บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5)
อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6)
อยู่ในระหว่างดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ข้างต้น บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในโครงการจัดการและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขาย
คืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลา 8.30 –
13.00 น.
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง ชื่อกองทุนปลายทาง และจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงิน ที่
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําหรือมูลค่าขั้นต่ําที่ จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้อง
เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวัน
ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1.
ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน หรือส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม
ในอนาคต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มี
การส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์หรือ
ช่องทางอื่น ใดที่บ ริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมแล้ ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความ
เห็น ชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนิ นการตามข้อมูล ที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมนั้นแล้ว
หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัท จัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้
รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่ว ยลงทุนสั่ งสับ เปลี่ ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุนต้นทางเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็น
จํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หากจํานวนเงินที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดมีไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง)
ตามมูลค่าขั้นต่ําที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่นําเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ แต่จะชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หากจํานวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
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(กองทุนต้นทาง) ทั้งหมดมีไม่เพียงพอที่จะนํามาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามมูลค่าขั้นต่ําที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เมื่อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอน
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้
2.
ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง www.mfcfund.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยหรือจํานวนบาท โดยมูลค่าขั้นต่ําของการ
ทํารายการต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ําที่กองทุนกําหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือจํานวนเงินที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในการส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 13.00 น. ของวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคําสั่ง สับเปลี่ยนหลัง
เวลา 13.00 น. ของวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือส่งคําสั่งสับเปลี่ยนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทํา
การของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถัดไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่ง สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับ
แต่วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีวันที่ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรง
กับวันหยุดทําการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทํารายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทําการนับแต่วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน


กองทุนรวมกาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่
จะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ /หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริ ษัทจัดการจึ งขอสงวนสิ ทธิที่จ ะปฏิเสธหรือระงับการการโอนหน่ว ยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
ดัง นั้ น ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ รั บ โอนหน่ ว ยลงทุ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) จะต้ อ งแสดงตนในเวลาที่ จ องซื้ อ หรื อ ในเวลา
ลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อหรือในนามของ US Person
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
คาถาม - คาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน


กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่มีการทํารายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก) หรือภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน



ผู้ถือหน่วยอาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกําหนดหรือในกรณี
อื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่
กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person



ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการดํ า เนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ได้ ที่
www.mfcfund.com



ช่องทางและวิธีการร้องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000



นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
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คาถาม - คาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม


ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของ
บริษัทบ้าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวม โดย ณ วันที่
19 ตุลาคม 2564 บริษัทจัดการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดังต่อไปนี้
กรรมการ
(1)
(3)
(5)
(7)
(9)
(11)
(13)

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
นายบิน วีริงกา
นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ

(2)
(4)
(6)
(8)
(10)
(12)

ดร.โชคชัย อักษรนันท์
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
นายมงคล ลีลาธรรม
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
นายชาคริต พืชพันธ์
นายกิตติคม สุทธิวงศ์
นางสาวนริศรา อมาตยกุล

(2)
(4)
(6)
(8)

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี

ผู้บริหาร
(1)
(3)
(5)
(7)

คณะกรรมการการลงทุน
(1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
(3) นายชาคริต พืชพันธ์
(5) นายพิพัฒน์ นรานันทน์

(2) นางพัณณรัชต์ บรรพโต
(4) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
(6) นายวิญญู ศรีวิริยานนท์



บริษัทจัดการมีจานวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการเท่าไร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จํานวน 136
กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 269,803.94 ล้านบาท



ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคุณสมบัติอย่างไร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง
ผู้จัดการกองทุน ได้แก่
ชื่อผู้จัดการกองทุน
1. คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน
ในส่วนตราสารหนีต้ ่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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ประสบการณ์การทางาน
 วิศวกรเคมี บริษัท บ้านปู จํากัด
(มหาชน)
 ผู้ช่วยนักวิจยั ศูนย์บริการทาง
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย

ชื่อผู้จัดการกองทุน







ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน Nanyang
Technological University,
Singapore
CISA (Level 1)
CFA (Level 2)
Certified Financial Risk Manager
(FRM) ของ Global Association of
Risk Professionals (GARP)







2. คุณกุลยา วรรธนรียชาติ
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน
ในส่วนตราสารหนีต้ ่างประเทศ

 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติ)
จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท การจัดการ
(ด้านการเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจต่างประเทศ
และการเงิน
The University of Reading, UK










3. คุณฉัตรแพร ตรีเทพวิไล
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน
ในส่วนอัตราแลกเปลีย่ น

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การเงิน
จาก วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
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ประสบการณ์การทางาน
หอการค้าไทย
ผู้ช่วยผู้อํานวยการและผู้ช่วย
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัย
และ
กลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์และ
บริหารตราสารหนีต้ ่างประเทศ,
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตรา
สารหนีต้ ่างประเทศ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายบริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการความสัมพันธ์
ลูกค้า
บริษัท SME ธนาคารกสิกรไทย
เจ้าหน้าที่ระดมทุน
ด้านตราสารหนี้
บริษัท คิงส์ เพาเวอร์ จํากัด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อโครงการ
ขนาดใหญ่ กลุ่มโรงไฟฟ้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารหนีต้ ่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารหนีต้ ่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วย CEO แผนกลงทุน
ต่างประเทศ บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ
(1991) จํากัด (มหาชน)

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท Master of Science in
Financial Analysis and Fund
Management, University of
Exeter, UK
 CFA level 1








ประสบการณ์การทางาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์
ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จํากัด มหาชน
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ธุรกิจ
ลูกค้ารายใหญ่ตา่ งประเทศ 2
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
ผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่
1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน ด้านอัตราดอกเบี้ย
5. จัดทํารายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดูแลผลประโยชน์


ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตะราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย



ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือ
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ และ/หรือ นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ และ/หรือ
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย และ/หรือ นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020



ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
เป็นไปอย่างถูกต้อง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ที่อยู่ ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
คาถาม - คาตอบว่าผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน จะทราบจากช่องทางใดบ้าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
สํานักงานสาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-204-014-16
สํานักงานสาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-218-480-2
สํานักงานสาขาระยอง
โทรศัพท์ 033-100-340-2 และ
สํานักงานสาขาหาดใหญ่
โทรศัพท์ 074-232-324-5
และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตั้ง
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ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ละประเภท
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน ความผันผวน
ของตลาดหลักทรัพย์ ความมั่นคงของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสาร และการบันทึกราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด จะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว เช่น
(1) ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงิน ของบริษัทผู้ ออกตราสาร ซึ่งจะมีผ ลต่อความสามารถในการทํากําไร รวมถึง
ความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจํานวนหรือตามเวลาที่กําหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะ
บริษัทอย่างสม่ําเสมอ จะทําให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกําไรของบริษัทผู้ออก
ตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ได้แก่
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะ
การเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

(3)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงหรือความ ผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
หรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีระยะสั้น ทําให้ผลกระทบจาก
ดอกเบี้ยน้อยลง ในช่วงที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดมีความผันผวน

(4)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่
กองทุน ถืออยู่ นั้ น ขาดสภาพคล่ อง โดยการซื้อขายเปลี่ ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปริมาณน้อ ย
กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพ
คล่องสูง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

(5)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการ
ลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) สัญญาจําพวก
ออปชั่นและฟิวเจอร์ ในค่าเงินสกุลต่างประเทศที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
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(6)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เนื่องจากตราสารอนุพันธ์บางประเภทอาจจะมี
การขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทํา
ให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดย
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทําให้สามารถประเมิน
ความเสี่ยงในรูปแบบของค่าความน่าจะเป็น (Probability) โดยใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีต
ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้บริษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(Potential Maximum Loss) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

(7)

ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) การลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงมีความ
เสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง และการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยที่
เกี่ยวกับประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง และมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประเทศดังกล่าว
ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องการเมือง สังคม สภาวะตลาด และปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัท
จัดการจึงได้พัฒนาเครื่องมือ Country Scorecard เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมือง แนวโน้มนโยบาย
การเมือง และการคลัง ตลอดทั้งปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่ลงทุน เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศดังกล่าว

(8)

ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบ
หากมีการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐ บาลในการบริหาร
ประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ เข้า – ออก โดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจ
ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน
การเมือง และการคลัง ตลอดทั้งปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่ลงทุน เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศดังกล่าว

(9)

ความเสี่ยงของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) : กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศอาจมีการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) ซึ่งมี
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารอาจจ่ายชําระคืน
เงินก่อนกําหนด (prepayment risk) ในลักษณะเดียวกับตราสารหนี้ปกติทั่วไป
นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพเปรียบเสมือนกับหุ้นกู้บวกกับสัญญา options ที่ให้สิทธิ
ผู้ลงทุนในการแปลงหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นอ้างอิงในราคาที่กําหนด และ ณ เวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงอายุของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ การที่ผู้ลงทุนสามารถแปลงหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นอ้างอิง จะให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนหากบริษัท
ผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ยังให้ผลตอบแทน
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้ นกู้เอกชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพอาจเผชิญกับความเสี่ยง
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จากความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งส่งผลให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีความผันผวนด้านราคาที่สูงกว่าการลงทุน
ในหุ้นกู้ทั่วไป
(10)

ความเสี่ยงของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond : CoCo Bond) :
CoCo Bond โดยทั่วไปมักจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป อย่างไรก็ดี การจ่ายดอกเบี้ยใน
อัตราที่สูงดังกล่าวก็เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงต่างๆ ของ CoCo Bond ที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ความ
เสี่ยงจากเงื่อนไขการแปลงสภาพที่กํา หนดให้ผู้ถือต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ออกตรา
สารประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญด้วยต้นทุนที่สูงและมีสิทธิที่
จะได้รับเงินคืนหลังเจ้าหนี้สามัญ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารอาจไม่จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ร ะบุไว้
หากผู้ออกตราสารมีผลประกอบการขาดทุน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้ และความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสาร
อาจไถ่ถอน CoCo Bond คืนก่อนกําหนดทําให้ผู้ถือต้องหาแหล่งลงทุนใหม่ที่อาจได้รับผลตอบแทนน้อย
กว่าเดิม (reinvestment risk)
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ไม่เกิน 35%
แต่ต่ํากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.13 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1
ไม่จํากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ไม่เกิน 20%
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง จะสูงกว่า
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 1. 10% หรือ
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2. น้ําหนักของตราสารที่
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ลงทุน ในbenchmark +
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5%
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคล ดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สิน ดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม กฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่างIPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย ตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้<397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุนใน benchmark +
5%

ข้อ
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ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
กําหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2
ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะ ตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุนใน benchmark +
10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
ในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
MF ที่มีอายุโครงการน้อย
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
กว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
อายุกองทุน
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สิน ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
MFได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่เกิน 25%
4 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ไม่เกิน 25%
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สิน ตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 :อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้
5.1 มีลักษณะ ตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสําหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้อง
เป็นดังนี้
(1) absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV
(2) relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มคี วามซับซ้อน (exotic derivatives)
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF ไม่มขี ้อกําหนดเกี่ยวกับ product
limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration
limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

2

อัตราส่วน
1.1 กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของ
กองทุนรวมวายุภักษ์)
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial
ตราสาร Basel III และศุกูก ของ
liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออก
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํา
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อ
นี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit ratingให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคล (ตาม 1. – 9.)
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
หนึ่ง
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
หนึ่ง
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5 หน่วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน
กองทุนหนึ่ง
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุนหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน1/2


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตามโครงการ
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน)

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์3
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด


ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.535
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.07
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 4.8899

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
4

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน5
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน6
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) 7

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกินร้อยละ 5.00
ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามอัตราที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับ ผู้ขายคืนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละคนไม่เท่ากันได้
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคํานวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะสั บ เปลี่ ย นออกที่ ร าคารั บ ซื้ อ คื น ซึ่ ง เท่ า กั บ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การคํ า นวณราคารั บ ซื้ อ คื น ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ าขายคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ชื่อบริษัทจัดการ:
ที่อยู่:
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์:
ที่อยู่

ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ที่อยู่:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
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คาเตือน




การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนเต็มจํานวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน
โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น



ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน



บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกัน
กับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้
มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้
ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ website ของ
บริ ษั ทจั ด การและสอบถามข้ อ มูล เพิ่ม เติ มได้ จากบริษั ท จัด การ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้อ คื น และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft
Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft
Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกําหนดและประกาศไว้



บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 19 ตุลาคม 2564
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