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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปดิเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปีที่ 11 สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ชื่อองักฤษ  MFC RETIREMENT FIXED INCOME FUND (M-FIX). 

ประเภท  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)             
ซึ่งเป็นโครงการจัดการกองทุนพิเศษ ประเภทตราสารหนี ้

อายุโครงการ ไม่กําหนดระยะเวลา 

นโยบายการลงทุน จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวสิาหกิจ หุ้นกู้บรษิัทเอกชน เงินฝาก และ
ตราสารแหง่หนีอ้ื่นๆ ที่มีคุณภาพ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่มี 

มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครัง้แรก 2,000 บาท 

วันที่ที่ได้รับอนมุัติให้จัดต้ังและจัดการกองทนุรวม วันที่ 21 มิถุนายน 2545 

วันที่จดทะเบยีนกองทุนรวม วันที่ 14 สิงหาคม 2545 

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2545 – วันที่ 9 สิงหาคม 2545 

ปัจจัยหลักที่สง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ และหรือเงินฝาก ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนจงึขึ้นอยู่กบัสภาวการณข์อง
ตลาดเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสารทีก่องทุนได้ลงทุน และ      
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมือง อย่างไรก็ตามบรษิัทจัดการไดพ้ิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ
และมีความมั่นคงสูงเป็นส่วนใหญ ่
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ําคัญของกองทุนรวม 

• กองทุนรวมนี้มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี  

• กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

จํานวนเงินทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท 

• กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงินลงทนุลักษณะใด 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสําหรับเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับผลขาดทุนได้บางส่วน 

• กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทนุในทรัพย์สินใด 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในตราสารแหง่หนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรฐัวิสาหกจิ หุ้นกู้บรษิัทเอกชน เงินฝาก และตราสารแห่งหนี้อื่นๆ ที่มีคุณภาพ 

• ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชีพ มีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของพันธบตัร และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของพันธบัตร และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และคู่มือภาษีใหเ้ข้าใจก่อนลงทุน 

• ปัจจัยใดที่มผีลกระทบอย่างมนีัยสําคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงินฝาก ดังนัน้ ผลตอบแทนของกองทุนจงึขึน้อยู่กับสภาวการณ์ของ
ตลาดเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสารทีก่องทุนได้ลงทุน 
และการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ตามบริษทัจดัการได้พิจารณาเลือกลงทุนในตราสาร
ที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงสูงเป็นส่วนใหญ ่

• การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ดังนั้น          
จึงมีอัตราความเสี่ยงในระดับต่าํ 
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RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนต่ํา                        ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MM--FFIIXX

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ีลงทุน

เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ีลงทุน
ในต่างประเทศ

บางส่วน 

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ที่ลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก 

 

• การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตัวชี้วัด (Benchmark) ใด  

ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจาก 2 ดัชนี ตามสัดส่วน ดังตอ่ไปนี้ 

1. ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 50 
2. อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา 1 ป ีเฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ 

ธนาคารไทยพาณิชย์) ร้อยละ 50 

• ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเทา่ใด  

ผู้ลงทุนควรลงทนุตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน รวมถงึเงือ่นไข
การไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหเ้ข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างถกูต้อง เพื่อสทิธิประโยชนท์างภาษ ี

• กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผูป้ระกันเงินลงทนุหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม ่อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไมมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น 

• กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

วันที่ 31 ธันวาคม 

• กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังจะไดร้ับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากดอกเบี้ยของ
พันธบัตร และมลูค่าที่เพิ่มขึ้นของพันธบตัร 

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับขอ้กําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

กรณกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ลงทนุขัน้ต่ํา 2,000 บาท ในการซื้อครัง้แรก และ 1,000 บาท ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป บวกค่าธรรมเนียมขายหนว่ยลงทนุ (ถา้ม)ี   

[จํานวนหน่วยลงทนุ = จาํนวนเงินลงทนุ / (มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)  +  ค่าธรรมเนียมขายหนว่ยลงทุน (ถ้าม)ี)]. 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน )  ได้ที่บริษัทจัดการและผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี )  ทุกวันทําการ                 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซีตราสารหนีเ้พื่อการเลี้ยงชีพ 4 

กรณกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เนื่องจากกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพประสงคใ์ห้ผู้ถือหน่วยลงทุนออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีซึ่งตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณทีี่ถือหน่วย
ลงทุนของกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันลงทนุครั้งแรก และขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
บริษทัจัดการเมือ่ผู้ถือหน่วยลงทุน มีอายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป เว้นแต่ผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ ตกเป็นคนทพุพลภาพ 
หรือถึงแก่ความตาย 

อย่างไรก็ด ีบรษิัทจดัการตระหนักถงึความตอ้งการสภาพคล่องของผู้ถอืหน่วยลงทุน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ในอนาคต บริษทั
จัดการจึงกําหนดให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่บริษทัจัดการ ได้ทกุวันทําการ ตั้งแต่เวลา
เริ่มทําการ ถึงเวลา 13.00 น. โดยมีจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ 500 หน่วย 

• ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนไดโ้ดยวิธีใด 

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุน ไดท้างโทรศัพทห์มายเลข 0-2649-2000 หรือ ทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จัดการ (www.mfcfund.com). 

• กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการไม่ขายหน่วยลงทุน เมือ่บรษิัทจดัการมีเหตอุันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทําทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

• กองทุนรวมมีข้อกําหนดเกีย่วกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแ้ลว้ และการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร  

บริษทัจัดการอาจเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่
รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดรูายละเอียดเงื่อนไขการ            
เลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่รับไว้แล้ว หรือการ
หยุดรับคําส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

• วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุภายในกลุ่ม “กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี” ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของบรษิทัจัดการ สามารถ
สับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่างกองทุนนี ้ กับกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพอืน่ ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจัดการ ได้ทุก
วันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ ถึงเวลา 13.00 น. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นวนัและเวลาทําการในการ
สับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเพื่อความเหมาะสม โดยไม่ถือวา่เปน็การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทั้งนีผู้้ลงทนุ
สามารถดรูายละเอยีดเงือ่นไขวธิีการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ ได้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่ม “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” สามารถโอนยา้ยหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กบั
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอื่น ได้ทกุวันทําการ ตัง้แต่เวลาเริ่มทําการ ถึงเวลา 
13.00 น. ซึง่ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอยีดเงือ่นไขวธิกีารโอนย้ายหนว่ยลงทุน ได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

• กองทุนรวมกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร 

กองทุนรวมนี้เปน็กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพจงึไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
หลักประกันได ้

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

• กองทุนนี้มีการออกและสง่มอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หรือไม ่อย่างไร 

บริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันคําส่ังซื้อหนว่ยลงทุนพรอ้มหนังสอืรบัรองสิทธใินหนว่ย
ลงทนุ (Statement of Holding) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถดัจากวันทาํการซื้อขาย
หน่วยลงทนุ 

• ผู้ถือหน่วยอาจถูกจํากัดสทิธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร  

ผู้ถือหน่วยไม่สามารถนําหนว่ยลงทุนไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้

• ช่องทางและวธิกีารร้องเรียน 

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อไดท้ี่ บรษิทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน)  
ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท ์0-2263-6000 

• นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 
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คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับบคุคลที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิการของกองทุนรวม 

• ใครเป็นผูบ้ริหารจัดการกองทนุรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบรษิัทบ้าง 
บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) เปน็ผู้บริหารจดัการกองทุนรวม                               
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทจดัการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดงัต่อไปนี ้

กรรมการ 

(1) ดร.ณรงค์ชัย  อคัรเศรณี  (2) นายสดาวุธ เตชะอุบล 
(3) ดร.โชคชัย อกัษรนันท ์ (4) นายวรวทิย์ ชัยลิมปมนตร ี
(5) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (6) ดร.ธัชพล กาญจนกูล 
(7) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (8) พลเอกเลิศรตัน ์รัตนวานิช 
(9) นางอุไร ร่มโพธหิยก (10) นายสุวิชญ โรจนวานิช 
(11) นายกริช อัมโภชน์ (12) นายบุญชัย โชควัฒนา 
(13) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (14) นางสาวประภา ปูรณโชต ิ

ผู้บริหาร 

(1) นางสาวประภา ปูรณโชต ิ (2) นางจิราพร  บญุวานิช 
(3) นางพัณณรัชต์  บรรพโต (4) นางรจติพร  มนะเวส 
(5) นายทอมมี่  เตชะอุบล (6) นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี

คณะกรรมการการลงทุน  

(1) นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ (2) นางพัณณรัชต์  บรรพโต  
(3) นายทอมมี่  เตชะอุบล  (4) นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี
(5) นายชาคริต  พชืพันธ ์ (6) นางณัฐรา อิสรนิทร ์
(7) นายชาญวุฒิ รุง่แสงมนูญ (8) นายสุทยุต เชือ้พานิช 
(9) นายพิพัฒน์ นรานันทน ์ (10) นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง 

• บริษัทจัดการมีจํานวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บรษิัทจดัการมีกองทุนรวมทัง้หมดที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการ                          
จํานวน 110 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 197,407.45 ล้านบาท  
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• ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคณุสมบัติอย่างไร และมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบอะไรบ้าง 

ผู้จัดการกองทุน ได้แก ่

ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
(1)  นางสาวจริยา พิมลไพบูลย์ 
ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการเงิน (MIF) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์                    
บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์สยาม จํากัด 
(บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด ในปัจจุบัน) 

• นักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตราสารหนี้
ภายในประเทศ, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

(2)  นายรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)                
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทนุ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน นครหลวงไทย จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ฟินันซ่า จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน  ได้แก ่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ใหเ้ปน็ไปตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว ้
3. ติดตามผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน  
5. จัดทํารายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพยส์ินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว ้

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ  
ที่อยู:่  เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  
โทรศัพท์  0-2788-2000  โทรสาร 0-2788-4851 

นอกจากหน้าทีต่ามที่กําหนดในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมาย    
ในการรกัษาประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนด้วย 
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• ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน 

นายประวิทย์ ววิรรณธนานุตร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ  
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ นายไกรสทิธิ์ ศิลปมงคลกุล 

บริษทั พีวี ออดทิ จํากดั  
ที่อยู:่  เลขที่ 100/19 อาคารว่องวาณชิ ตึกบี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

• ใครเปน็ผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อให้การชําระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ที่อยู:่  ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111 

• ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 

-  MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
-  Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
-  สาขาเซ็นทรัล (แจ้งวัฒนะ)  โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
-  สาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 

ธนาคารออมสิน  โทรศัพท์ 0-2299-8170 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-3333 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3206 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4708 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1018-24 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด โทรศัพท์ 0-2697-3875  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต๊ด จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2652-8948,02-6547570 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 ,0-2680-1111 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท์ 0-2672-5999 ต่อ 5294 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951-6  
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5555 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 560-70 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7168-9 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555  
บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888 ,0-2217-9595 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซีตราสารหนีเ้พื่อการเลี้ยงชีพ 9 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1718  
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 1801-3 
บริษัทหลักทรพัย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6688  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคเฮี่ยน จํากัด โทรศัพท์ "0-2659-8333 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808 - 809. 

คําถาม - คําตอบว่าผูล้งทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนจากช่องทางใด 

• หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุ จะทราบจากช่องทางใดบ้าง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  
ที่อยู:่  ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษทัแต่งตั้ง 
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ความเสี่ยงในการลงทนุ และแนวทางการบริหารจดัการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงแตล่ะประเภท 

เนื่องจากกองทนุเปิดเอ็มเอฟซตีราสารหนีเ้พื่อการเลี้ยงชีพ มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงินฝาก ดงันั้น 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณข์องตลาดทุนและตลาดเงิน 
ความสามารถในการทํากําไรของบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์จงึเปน็ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรพัย์ทีก่องทุนได้ลงทุน  

โดยความเส่ียงในการลงทุนดงักล่าว เช่น 

(1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที ่   
ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามทีก่ําหนด 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษทัที่มีความม่ันคง มีสถานะการเงินที่
ดี และ/หรือ บรษิัทที่ได้รับการจดัอันดับความนา่เชื่อถือเป็นต้น 

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปล่ียนแปลง หรือ
ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู ่ โดยไดร้ับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกจิหรือภาวะตลาด เช่น 
อัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีความเส่ียงต่ํา โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาวการณข์องตลาด ณ ขณะนั้น 

(3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารทีก่องทุนถอื
อยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลีย่นมือของตราสารมีจํานวนครัง้และปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขาย     
ตราสารไม่ไดใ้นช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไมไ่ด้ราคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถงึมีสภาพคล่องสูง 
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 

ทั้งนี ้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษทัจัดการ โดยคํานงึถึง
ประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน.. 
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สรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวม 

 

ตารางสรปุอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม  

อัตราส่วนการลงทุน 
เปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนกรณี

กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit) 
- การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Financial 
Institution Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 20 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ละรายที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 5 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญารวมทุกรายที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Total Non-Investment Grade) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15 

อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 30 
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) 
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน                

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 45 

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 10 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 อัตราตามโครงการ (5) เรียกเก็บจริง (4) 
 (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75 ต่อปี 0.80 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07 ต่อปี 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ไม่เกิน 0.125 ต่อปี 0.13 
ค่าบริหารงานทั่วไป อัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี 0.11 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย  
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.10 
ต่อปี 

 
ไม่มี 
0.04 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 
ค่าประกาศแจง้ความ ตามที่จ่ายจริง 0.07 
ค่าสอบบัญช ี ตามที่จ่ายจริง 0.03 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ตามที่จ่ายจริง 0.02 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ไม่เกิน 2.045 1.22 

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ไม่เกิน 3.00 ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00 ถือครองน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี คิด 1% ของ
มูลค่าหน่วย มากกว่า 1 ปี 

ไม่เก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1) ไม่เกิน 0.25 ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุน (ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น) (2) 

ไม่เกินร้อยละ 1.0 1% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันทําการลา่สดุ
ก่อนวันทํารายการ
โอนย้ายหน่วยลงทุน (วัน 
T-1) 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืน (ถ้ามี) (3) ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 
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หมายเหตุ 
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง 
(2) การโอนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการ

จะคิดค่าธรรมเนียมการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนของกองทุนนี้  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
เรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(4) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(5) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

การสั่งซื้อหนว่ยลงทุนแบบสม่ําเสมอ 

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอสามารถตดิต่อขอใช้บริการได้ที่บรษิัทจดัการหรอื
สํานักงานบรกิารของบรษิัทจัดการ (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยส่งคําส่ังดําเนินการเกี่ยวกับการ
ซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดในข้อ (2) 

(2) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอได้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนพร้อมสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (สําหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คําส่ังดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วย
ลงทุนแบบสม่ําเสมอ และหนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก หรือหนงัสือขอให้บรษิัทนายจ้างของผู้ส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนนําส่งเงินให้ครบถ้วนถกูต้องและชัดเจน และนําส่งเอกสารดงักล่าวขา้งต้นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือบริษทัจัดการหรอืสํานักงานบริการของบรษิัทจดัการ (ถา้มี) บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืขอให้ธนาคารหักบัญชี
เงินฝากให้ธนาคาร และบริษัทจะส่งหนังสอืขอให้บรษิัทนายจ้างของผู้ส่ังซื้อนําส่งเงินใหบ้ริษทันายจ้างของผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี เมื่อบรษิัทจดัการได้รับคําส่ังดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอและ
เอกสารต่างๆ ครบถ้วนและธนาคารอนุมัตกิารหกัเงินจากบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือบริษทันายจ้างของผู้ส่ังซื้อมี
หนังสือยินยอมการนําส่งเงินแล้ว บริษทัจดัการจะเริ่มดําเนินการตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําส่ังดําเนินการ
เกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ  

(3) ในกรณีทีห่นังสอืขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ผ่านการอนุมตัิจากธนาคาร หรือบรษิัท
นายจ้างของ   ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการนาํส่งเงิน บรษิัทจัดการจะแจ้งผลให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 5 
วันทําการนับตัง้แต่วันที่ธนาคารหรือบริษทันายจ้างของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแจง้ผลการตรวจสอบให้บริษทัจัดการทราบ  
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(4) กรณหีักเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคาร ธนาคารจะดําเนินการหักบัญชีตามจํานวนเงินที่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน
กําหนดในหนังสือขอให้ธนาคารหักบญัชีเงินฝากและโอนเงินเขา้บัญชีที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหนว่ย
ลงทุน ณ วันทาํการ ตามที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุในคําส่ังดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ กรณี
หักเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนจากเงนิเดือนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน บริษัทนายจา้งของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะดําเนินการ
หักเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนจากเงนิเดือนของ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทนุตามจํานวนเงนิที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนกําหนดในหนังสือ
ขอให้บรษิัทนายจ้างของผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน และโอนเงินเข้าบัญชีที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุน 
ตามวันที่บริษทันายจ้างได้มกีารตกลงกับผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทุน  

(5) หากงวดใดที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าส่ังดาํเนินการเกี่ยวกบัการซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชเีงินฝากของผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนไดต้ามจํานวนทีก่าํหนดไว้ในคําส่ังดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหนว่ยลงทุนแบบสม่ําเสมอ หนงัสือขอให้
ธนาคารหักบญัชีเงินฝากหรือบริษทันายจ้างของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถหักเงินเดือนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
และแจ้งให้บรษิทัจัดการทราบ บริษทัจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไมต่้องการลงทุนในงวดนั้น หากธนาคารหรือ
บริษทันายจ้างของผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนไม่สามารถหักเงินค่าส่ังดาํเนินการเกี่ยวกบัการซื้อหน่วยลงทุนได้ครบ 2 ครั้ง 
บริษทัจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนต้องการยกเลิกคําส่ังดาํเนินการเกี่ยวกบัการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ 
โดยบริษทัจัดการจะส่งหนงัสือแจ้งยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอใหผู้้ถือหน่วยทราบทางไปรษณยีภ์ายใน 
5 วันทําการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ  

(6) กรณทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินลงทุนหรือเลขที่บัญชใีนหนังสือขอใหธ้นาคารหักบัญชเีงิน
ฝากหรือหนังสอืขอให้บรษิัทนายจ้างของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนนําส่งเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอก รายละเอียด
ต่างๆ ใหม่ไดท้ีบ่ริษทัจัดการหรือสํานักงานบรกิารของบริษทัจดัการ (ถ้ามี) หรือตัวแทนภายในวันที่ 5 ของเดือน เมื่อ
ธนาคารอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงการหกัเงินจากบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือบริษทันายจ้างของผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนมี
หนังสือรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือเมือ่บริษทัจัดการไดร้ับข้อมูลครบถว้น บริษัทจัดการจะถือปฏิบัตติามข้อมูล
ใหม่สําหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งต่อไปของผู้ถือหนว่ยลงทุน ทั้งนี ้ ในกรณทีี่ผู้ถือหนว่ยลงทุนต้องการ
เปลี่ยนแปลงธนาคารที่จะหกับัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งดําเนินการ ตัง้แต่ขั้นตอนในขอ้ (2) ใหม่ 

(7) กรณทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งการยกเลิกการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอก
รายละเอียดในใบคําส่ังดําเนินการเกีย่วกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอในส่วนของการยกเลิกและส่งใหบ้ริษทั
จัดการหรอืสํานักงานบริการของบรษิัทจดัการ (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

(8)  บริษทัจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทุนและใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณยี์ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ  

(9)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(10) การเพิ่มหน่วยลงทุนสําหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอ จะทําในวันทําการถดัจากวันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน 

ทั้งนี้ เมื่อบริษทัจัดการเริ่มใหบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอนี้เมื่อใด บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษทัจัดการ สํานักงานบริการของบรษิัทจดัการ (ถ้ามี) 
สํานักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขา (ถ้าม)ี ของตัวแทน และลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวัน 1 ฉบับ 
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การลงทนุและผลการดําเนนิงาน 

• รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

    หลักทรัพย์ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
        (บาท)   
ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   113,026,079.87 80.67
ต๋ัวเงินคลัง    
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  2,998,714.66 2.14
พันธบัตรรัฐบาล    
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  7,189,106.26 5.13
  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  3,401,174.69 2.43
  อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  2,064,558.41 1.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  31,981,662.74 22.83
  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  5,569,718.04 3.98
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  3,947,386.40 2.82
  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  830,683.68 0.59
หุ้นกู้     
  Rate AAA  5,780,239.36 4.13
  Rate AA-  9,612,433.06 6.86
  Rate A+  14,816,595.61 10.58
  Rate A  9,202,290.48 6.57
  Rate A-  15,631,516.48 11.16
ต๋ัวแลกเงิน   10,539,667.12 7.52
เงินฝากธนาคาร   17,873,306.59 12.76
ทรัพย์สินอื่น   2,016,872.45 1.44
หนี้สินอื่น   (3,354,301.54) (2.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   140,101,624.49 100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี ้

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษทัมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ี
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง และจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผลให้
ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

อับดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 
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• รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทนุ 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 57,983,004.88 41.39 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 
ผู้ค้ําประกัน 

32,470,477.23 23.18 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 50,985,571.47 36.39 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV 

• รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนา่เชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
อันดับ 

ความน่าเชื่อถือ 
ประเภท 

 
ผู้ออก 

 
ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วัน 
ครบกําหนด 

 TRIS FITCH 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 
(บาท) 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 8 ม.ค. 57 - -  3,000,000.00 2,998,714.66 
พันธบัตรออมทรัพย ์ กระทรวงการคลัง - 18 พ.ค. 57 - -  2,300,000.00 2,319,991.69 
พันธบัตรออมทรัพย์
ไทยเขม้แข็ง 

กระทรวงการคลัง - 13 ก.ค. 57 - -  2,750,000.00 2,783,963.41 

พันธบัตรออมทรัพย ์ กระทรวงการคลัง - 9 ก.ย. 57 - -  2,000,000.00  2,085,151.16 
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ
การบริหารหนี ้

กระทรวงการคลัง - 11 ธ.ค. 58 - -  325,000.00 328,989.01 

พันธบัตรออมทรัพย์
ไทยเขม้แข็ง 

กระทรวงการคลัง - 9 มิ.ย. 59 - -  2,900,000.00 3,072,185.68 

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 13 มิ.ย. 62 - -  265,000.00 271,556.37 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 17 ธ.ค. 64 - -  1,805,000.00 1,793,002.04 
พันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2 ม.ค. 57 - -  1,000,000.00 999,937.38 

พันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 57 - -  16,500,000.00  16,491,903.15 

พันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 57 - -  7,500,000.00 7,496,303.19 

พันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16 ม.ค. 57 - -  7,000,000.00 6,993,519.02 

พันธบัตรออมทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27 ก.พ. 58 - -  1,200,000.00 1,246,988.92 

พันธบัตรออมทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 3 ก.ย. 59 - -  4,000,000.00 4,322,729.12 
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ประเภท 

 
ผู้ออก 

 
ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วัน 
ครบกําหนด 

 

อันดับ 
ความน่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 
(บาท) 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 
พันธบัตรธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

- 10 ส.ค. 57 - -  3,880,000.00 3,947,386.40 

พันธบัตรธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

- 14 มี.ค. 59 - -  820,000.00 830,683.68 

หุ้นกู้ The Bonds of Woori Bank - 6 ก.พ. 58 - AAA  4,850,000.00 4,973,214.10 
หุ้นกู้ The Bonds of Woori Bank - 28 มี.ค. 59 - AAA  800,000.00 807,025.26 
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา - 24 ก.พ. 57 - AA-  500,000.00 503,219.01 
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร - 3 พ.ย. 60 AA- -  1,000,000.00 1,028,983.12 
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู - 14 พ.ค. 57 AA- -  200,000.00 202,235.40 
หุ้นกู้ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ - 4 เม.ย. 60 - AA-  3,390,000.00  3,483,457.80 
หุ้นกู้ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ - 4 เม.ย. 57 - AA-  2,900,000.00 2,943,999.38 
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซน่ โปรดักส ์ - 27 ก.ค. 59 AA- -  700,000.00 724,056.90 
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร - 3 ส.ค. 62 AA- -  700,000.00 726,481.45 
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 1 มิ.ย. 60 A+ -  1,000,000.00 1,017,422.43 
หุ้นกู้ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี - 14 ก.ย. 58 A+ -  3,000,000.00 3,064,989.87 
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล ์ - 31 ต.ค. 59 - A+  2,700,000.00 2,737,525.87 
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - 19 ต.ค. 59 A+ -  3,100,000.00 3,215,466.85 
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 12 ต.ค. 59 A+ -  100,000.00 103,017.13 
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 29 เม.ย. 59 A+ -  1,000,000.00 1,014,430.85 
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - 10 พ.ค. 63 A+ -  730,000.00 727,423.52 
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 16 พ.ค. 61 A+ -  290,000.00 288,296.32 
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 11 ต.ค. 60 A+ -  500,000.00 515,980.48 
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 28 ธ.ค. 59 A+ -  1,500,000.00 1,522,318.94 
หุ้นกู้ บจก.น้ําตาลมิตรผล - 31 ต.ค. 57 A+ -  600,000.00 609,723.35 
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 15 พ.ค. 61 A -  1,060,000.00 1,049,148.47 
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 10 ต.ค. 59 A -  1,000,000.00 1,020,537.08 
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 6 มี.ค. 63 A -  230,000.00  232,173.45
หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา - 29 มี.ค. 59 A -  2,000,000.00 2,066,557.38 
หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 11 เม.ย. 61 A -  269,000.00 268,353.03 
หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 7 มี.ค. 61 A -  350,000.00 352,215.70 
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ - 30 ก.ย. 59 A -  200,000.00 203,144.26 
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - 12 ต.ค. 62 - A  1,250,000.00 1,271,442.58 
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 9 ส.ค. 60 A -  200,000.00 206,542.55 
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 21 ธ.ค. 60 A -  450,000.00  454,783.15 
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 18 มี.ค. 61 A -  600,000.00 618,721.58 
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 24 มิ.ย. 58 A -  260,000.00 262,317.66 
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 10 พ.ย. 58 A -  600,000.00 608,752.99 
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ - 30 ก.ย. 58 A -  100,000.00 102,114.38 
หุ้นกู้ บมจ.น้ําตาลขอนแก่น - 4 ธ.ค. 58 A -  480,000.00 485,486.22 

หุ้นกู้ 
บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  
ดีเวลลอปเม้นท ์

- 7 ก.ย. 58 - A-  1,500,000.00 1,532,377.83 

หุ้นกู้ 
บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  
ดีเวลลอปเม้นท ์

- 27 ก.ค. 57 A- -  2,547,000.00 2,583,274.63 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน - 18 ต.ค. 57 A- -  300,000.00 304,745.55 
หุ้นกู้ The Bonds of Hana Bank - 17 ก.พ. 58 - A-  2,780,000.00 2,853,225.39 
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ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วัน 
ครบกําหนด 

 

อันดับ 
ความน่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 
(บาท) 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

หุ้นกู้ 
บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  
ดีเวลลอปเม้นท ์

- 8 ม.ค. 58 A- -  2,590,000.00 2,633,997.31 

หุ้นกู้ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล - 31 ม.ค. 61 A- -  220,000.00 225,401.29 

หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี - 24 ส.ค. 58 - A-  1,000,000.00 1,029,179.86 

หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย - 3 พ.ค. 61 A- -  870,000.00 869,035.21 

หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป - 10 ส.ค. 60 A- -  340,000.00 350,740.45 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 7 ธ.ค. 59 A- -  2,540,000.00 2,639,214.66 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 15 ส.ค. 59 A- -  600,000.00 610,324.30 

ตั๋วแลกเงิน บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 501,095.89 
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - - - - 10,038,571.23 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - - - - 7,052,812.32 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - - - - - 3,018,801.37 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารธนชาต - - - - - 3,008,219.18 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคาร ทิสโก้ - - - - - 3,006,246.58 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 1,043,176.90 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน - - - - - 712,467.20 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - - - - - 28,144.27 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - - 3,438.77 

 

• ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 
ผลการดําเนินงานสิ้นสุด 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (27 ก.ย. 56) (28 มิ.ย. 56) (28 ธ.ค. 55) (30 ธ.ค. 53)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซตีราสารหนี้เพ่ือการเลื้ยงชีพ 3.31 2.56 2.56 2.55
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -1.76 0.11 0.79 2.69  
หมายเหตุ 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของ ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย     

เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)     
ร้อยละ 50 

(2) ผลตอบแทนรายปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

. 
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ชื่อบริษัทจัดการ : บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร ์ 

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000  

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ   
ที่อยู ่ : เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์  0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4851 
ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร ์เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก  
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คําเตือน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนั้น  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย 
ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง             
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมลูการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ท่ี website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการ
ได้ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทกําหนดและประกาศไว้ 
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