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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลขอมูลสําคัญสําคัญ  

กองทุนเปดสินพัฒนากองทุนเปดสินพัฒนา  
สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ปที่ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ปที่ 1122 สิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที ่3131 มีนาคม  มีนาคม 25522552  

 
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงนิและมีความเสีย่งของการลงทุน ผูลงทนุควรลงทนุใน

กองทุนเปดสนิพัฒนา เมือ่เห็นวาการลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทนุของ
ตนและผูลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทนุดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทนุอาจไดรับชําระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่
กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

ผูลงทนุควรศกึษาขอมูลในหนงัสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนงัสือชี้ชวนไวเปนขอมูล 
เพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจ 

กอนซื้อหนวยลงทนุ 

  

ลักษณะที่สําคัญลักษณะที่สําคัญของของกองทุนเปดสินพัฒนากองทุนเปดสินพัฒนา  

 กองทุนเปดสนิพัฒนา  
 SINPATTANA OPEN-END FUND (SPF) 
 จัดตั้งและจัดการโดยบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน)  

 ประเภทโครงการ: 
 เปนโครงการจดัการกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแหงทนุ ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

 อายุโครงการ : ไมกําหนดระยะเวลาสิน้สุดของกองทนุ 

 วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ัง  : 15 มีนาคม 2540 
 และจัดการกองทุนรวม 

 วันที่จดทะเบยีนกองทุนรวม   : 18 เมษายน 2540 
 (วันที่แกไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบยีน) 
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เงินลงทุนของทานเงินลงทุนของทาน  

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเปนทางเลือกสาํหรับเงินลงทนุลกัษณะใด 
กองทนุเปดสนิพัฒนา เหมาะสาํหรับเงนิลงทุนสวนทีค่าดหวงัผลตอบแทนคอนขางสงู โดยยอมรับ  
ผลขาดทุนไดบางสวน 

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงนิไปลงทุนในทรัพยสนิใด 
กองทนุเปดสนิพัฒนา ลงทนุในหลักทรัพยประเภทหุนทุนของกิจการที่มีปจจยัพืน้ฐานดี และมีแนวโนม
การเจริญเติบโตสงูในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

3. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน 
ผูลงทนุจะมโีอกาสทีจ่ะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิม่ข้ึนในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรพัยฯ     
มีการปรับสูงขึน้ 

4. ปจจัยใดที่มผีลกระทบอยางมีนยัสาํคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 
เนื่องจากกองทุนเปดสนิพฒันา มนีโยบายลงทนุในตราสารแหงทนุ ปจจัยที่มผีลกระทบอยางมี
นัยสําคญัตอเงินลงทนุของผูลงทนุคือการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ 

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนตางกันมี
ความเสี่ยงแตกตางกัน อยางไร 
กองทนุเปดสนิพัฒนา เปนกองทนุรวมตราสารทุนที่เนนลงทุนในหุนสามญัของกิจการที่มีปจจยั 
พื้นฐานด ีและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง ในระยะปานกลางถึงระยะยาว  ดังนัน้ อัตราความเสี่ยง
จึงสูงกวากองทุนรวมตราสารหนี้และกองทนุรวมผสม 
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กองทุนรวมผสมที่เนนลงทุนในหุน

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารอนุพันธ

ระดับผลตอบแทน

กองทุนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชน

SPF

กองทุนรวมตราสารหนี้ภาครัฐ

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน)
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6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด  
ดัชนีตลาดหลกัทรัพยฯ (ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) 

7. เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตน
หรือไม อยางไร 
กองทนุเปดสนิพัฒนา เปนกองทนุรวมที่ไมมีผูประกนัเงนิลงทุนและไมคุมครองเงนิตน 

คําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุนคําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน  

Q : ทานตองลงทุนเปนจาํนวนเงินเทาไร และคํานวณเปนหนวยลงทุนไดอยางไร 

A : ลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาท ในการซื้อคร้ังแรก และ 1,000 บาท ในการซือ้คร้ังตอไป บวกคาธรรมเนียม 
  ขายหนวยลงทุน (ถาม)ี   

[จํานวนหนวยลงทุน = จํานวนเงินลงทุน / (มูลคาที่ตราไว (10 บาท) + คาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี))] 
Q : ทานจะลงทนุในกองทุนรวมนี้ไดอยางไร 

A : ทานสามารถซือ้หนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. โดยติดตอท่ีบริษัทจัดการ 
  หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
Q : ทานจะไดเงินทุนคืนโดยการขายหนวยลงทุนไดอยางไร  

A : บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
  จากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุนหรือจาย
  เปนเช็คธนาคารขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน 
Q : ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร 

A : ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาหนวยลงทุนไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-2649-2000  
  หรือทางเว็บไซต www.mfcfund.com และผูลงทุนสามารถทราบขอมูลมูลคาหนวยลงทุน ไดจาก 
  หนังสือพิมพรายวันอีกดวย 
Q : ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดแูลบรษัิทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว 

A : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท 0-2208-5930-2 โทรสาร 0-2651-7972, 0-2253-1887 
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Q : ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน 

A :  นายประวิทย ววิรรณธนานุตร และ/หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล  
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  
  เลขที่ 100/2 อาคารวองวาณชิ ตึกบ ีชั้น 22 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
  โทรศัพท 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
Q : ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแก
  ผูถือหนวยเปนไปอยางถูกตอง 

A : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 
  ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมนทาวเวอร  
  เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  
Q  : หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร  

A : ติดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
  ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมนทาวเวอร  
  เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  

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

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทจัดการ ((ณ วันที่ ณ วันที่ 3311  มีนมีนาคม าคม 22555522))  

 ผูถือหุน  รอยละ 
1. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก       53.42 
2. กระทรวงการคลัง  16.67 
3. ธนาคารออมสิน  13.33 
4. Thailand Securities Depository Company Limited For Depositor       10.23 
5. นายสอง วัชรศรีโรจน  3.59 
        รวม  97.24 
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม  

เนื่องจาก กองทุนเปดสินพัฒนา มีนโยบายการลงทุนที่เนนการลงทุนในหุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน
สามัญ และตราสารแหงทุนอื่นๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย สถานการณของตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทาํกําไรของบริษทัผูออกหลักทรัพย เปน
ปจจัยทีม่ีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยที่กองทุนไดลงทุน  โดยความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว เชน 

(1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ไดแก ความเสี่ยงจากการ
ที่ผูออกตราสารไมสามารถชาํระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มคีวามมั่นคงมี
สถานะการเงินที่ดี และ/หรือบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถอื เปนตน 

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ไดแก ความเสีย่งที่เกิดจากความ
เปล่ียนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทาง
เศรษฐกจิ หรือภาวะตลาด เชน อัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของคาเงิน เปนตน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ํา โดย
วิเคราะหจากขอมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาวการณของตลาด ณ ขณะนั้น 

(3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) ไดแก ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่
กองทุนถืออยูนัน้ขาดสภาพคลอง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปริมาณนอย  
กองทุนจึงอาจขายตราสารไมไดในชวงเวลาที่ตองการ หรืออาจไมไดราคาตามที่ตองการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองพอประมาณถึงมี
สภาพคลองสูง เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตน ขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูลงทุน 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม  

รอบปบัญชีรอบปบัญชี  ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 11 เมษายน  เมษายน 22555511 ถึงวนัที่  ถึงวนัที่ 3311 มีนาคม  มีนาคม 22555522  
  ตามที่ระบุ   คาใชจายที่   
  ในโครงการ (5)   เรียกเก็บจริง   

1 คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)   
1.1คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) ไมเกิน 0.50   ไมเกิน 0.50   
1.2คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee)(1) ไมเกิน 1.00   ไมเกิน 1.00   
1.3คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) ไมมี   ไมมี   

2 คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (Unitholder’s expense) (ตามที่จายจริง)   
2.1คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (unit transfer fee) 50 บาท ตอ 1 รายการ   50 บาท ตอ 1 รายการ   
2.2คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขาย (ถามี)(2) ตามที่จายจริง   ตามที่จายจริง   

3 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund’s direct expenses)(รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)   
3.1คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ไมเกิน 1.50   1.07 (4) 
3.2คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) ไมเกิน 0.08   0.05 (4) 
3.3คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee) ไมเกิน 0.10   0.11 (4) 
3.4คาประกาศแจงความ ตามที่จายจริง  0.03 (4) 

3.5คาสอบบัญชี ตามที่จายจริง   0.06 (4) 
3.6คาใชจายอื่น ๆ ตามที่จายจริง   0.04 (4) 

4 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย (3)   
4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง   ไมมี   
4.2ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง   ไมมี  

5 อัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ   1.36 (4) 
หมายเหตุ 
(1) ในชวงแรก บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(2) ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมการโอนเงินคาขาย

คืนหนวยลงทุนหรือคาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนเขาบัญชีใหผูถือหนวยลงทุนตามจริง (ถามี) ตามที่ธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใชบริการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเขาบัญชีของผูถือหนวย
ลงทุน หรือโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีของผูถือหนวยลงทุน 

(3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจริง แตจะไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

(4) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
(5) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน  

 รายละเอียดการลงทุน (31 มีนาคม 2552) 

    หลักทรัพย จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
        (บาท)   
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ   46,840,363.00 83.17 
 ธนาคาร    
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   109,700 4,909,075.00 8.72 
   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                                60,200 4,484,900.00 7.96 
   บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย                              71,100 3,874,950.00 6.88 
   บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                            128,500 1,124,375.00 2.00 
   บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย                            108,100 799,940.00 1.42 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย    
   บมจ.ควอลิตี้เฮาส                               1,100,300 891,243.00 1.58 
   บมจ.แลนด แอนด เฮาส   235,100 700,598.00 1.24 
   บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น   172,200 561,372.00 1.00 
   บมจ.เอเซี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท           217,600 500,480.00 0.89 
 วัสดุกอสราง    
   บมจ.ปูนซิเมนตไทย                              5,800 571,300.00 1.01 
 พลังงานและสาธารณูปโภค    
   บมจ.ปตท.   50,000 7,625,000.00 13.54 
   บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม                 65,400 6,360,150.00 11.29 
   บมจ.บานปู                                    20,500 4,407,500.00 7.83 
   บมจ.ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 184,500 1,688,175.00 3.00 
   บมจ.ผลิตไฟฟา                                 15,800 1,046,750.00 1.86 
 ส่ือและสิ่งพิมพ    
   บมจ.บีอีซี เวิลด  140,300 2,609,580.00 4.63 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
   บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส                    40,700 3,367,925.00 5.98 
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น   49,700 1,317,050.00 2.34 
หุนสามัญที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ   0.00 0.00 
  บมจ.เงินทุนหลักทรัพย เอกสิน 30,000 0.00 0.00 
เงินฝากธนาคาร   10,274,722.97 18.24 
ทรัพยสินอื่น   648,366.21 1.15 
หนี้สินอื่น   (1,443,017.50) (2.56) 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ   56,320,434.68 100.00 

หมายเหต ุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานส้ินสุด  
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 

3 เดือน 
(26 ธ.ค. 51) 

6 เดือน 
(26 ก.ย. 51) 

1 ป 
(28 มี.ค. 51) 

3 ป 
(31 มี.ค. 49) 

กองทุนเปดสินพัฒนา -0.20 -22.29 -40.52 -24.56 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ -1.30 -28.78 -46.58 -39.88 

หมายเหตุ   เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย 

หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล         
ผูสลักหลงั หรือผูคํ้าประกัน 

10,274,722.97 18.24 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(Investment Grade) 

- - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่
สามารถลงทุนได (Investment Grade) หรือตราสารที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถอื 

- - 

สัดสวนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ  15  %NAV  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท ผูออก วัน 
ครบกําหนด 

อันดับ 
ความนาเช่ือถือ 

    

ผูค้ํา/ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

 TRIS FITCH 

 มูลคา 
หนาตั๋ว  
 (บาท) 

 มูลคา 
ตามราคาตลาด  

(บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารคาลิยง - - - - - 8,368,036.03

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย - - - - - 1,016,573.41

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ - - - - - 639,877.52

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 250,236.01
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คําเตือนหรือคําแนะนําคําเตือนหรือคําแนะนํา  

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลการขาดทุนของกองทุนเปดสินพฒันา ทั้งนี้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปดสนิพัฒนา ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

 บริษทัจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจัดใหมีระบบงานปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการขอมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถดูขอมูลไดที่บริษทัจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ชใน
การซื้อขายหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิม่เติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนสวนขอมูล
โครงการไดทีบ่ริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรอืผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบคุคลที่เกี่ยวของ ไดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆ ที่สมาคมบรษิัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจดัการ
ทราบ เพื่อบริษทัจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่เว็บไซตของ
บริษัทจัดการ (http://www.mfcfund.com) 

 

รวบรวมขอมูลไวในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

 

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

โทรศัพท 0-2263-6000   โทรสาร 0-2256-7711 
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คูมือผูลงทุนคูมือผูลงทุน  
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุนขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุน  
(1) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เปนตัวแทนสนับสนุนเพื่อทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(2) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและ

ตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของ     
นิติบุคคลดังกลาว 

(3) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซ้ือ
หนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

(4) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน 

(5) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  
(6) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ          

(cold calling) 
(7) ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการ

ขายโดย ผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดยบริษัทจัดการตองใหสิทธิทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันในการถอน
การแสดงเจตนาเพื่อซื้อหนวยลงทุนหรือในการขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(1) ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิยกเลิกคําส่ังซื้อหนวย

ลงทุน   ไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ 

(2) การขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก        
ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบส่ังซื้อหนวยลงทุน 
โดยไดรับคืนตามราคามูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทําการรับซื้อคืนวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหนวย
ลงทุน และไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หากทานผูลงทุนมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ   ทาน    
ผูลงทุนสามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ติดตอกับทาน หรือที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000 Contact Center กด 0, Selling Agent กด 6, ฝายวางแผนการ
ลงทุน กด 2, สาขาเซ็นทรัล (แจงวัฒนะ) โทร. 0-2204-7007-10 
วธีิการรับขอรองเรียนและสถานที่รับขอรองเรียน 

ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน หรือสงโทรสาร จดหมาย หรือ E-mail มายังบริษัท
จัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการจําหนายหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตามที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ตามรายละเอียดในหนังสือช้ีชวน
เสนอขายหนวยลงทุนนี้ โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผูรองเรียนเปนลายลักษณอักษร เพื่อบริษัท
จัดการจะไดสืบหาขอมูลในเรื่องรองเรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และ
ตอบขอรองเรียนของทานผูลงทุนทุกทาน โดยบริษัทจะทําหนังสือช้ีแจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรียนโดยเร็ว
ที่สุด 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหนวยลงทุน  
 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000 กด 2 
   MFC Contact Center กด 0 
   Selling Agent Service 0-2649-2191-6  
      สาขาเซ็นทรัล (แจงวัฒนะ) 0-2204-7007-10 

 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร 0-2658-6300  ตอ 6320,6330 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


