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ชื่ออังกฤษ

MFC Hi-Dividend Fund

ชื่อย่ อ

HI-DIV

ประเภท

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน

เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียน
อยู่ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
สมํ่ า เสมอมาโดยตลอด อย่ า งน้ อย 3 ปี ย้ อ นหลัง และ/หรื อ มี
ศักยภาพในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านัน้ ยังคงมีปัจจัยพื น้ ฐานที่ดี และ มี
แนวโน้ มการเจริ ญ เติบ โตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมี
อัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

จ่ายอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

5,000 บาท

วันที่ท่ ไี ด้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

วันที่ 30 ธันวาคม 2551

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 22 มกราคม 2552

ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก

ตังแต่
้ วนั ที่ 14 – 20 มกราคม 2552

ปั จจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
เนื่องจากกองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงิน
ลงทุนของผู้ลงทุน คือ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม


กองทุนรวมนีม้ ีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน หรื อไม่ อย่ างไร
ไม่มี



กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
จํานวนเงินทุนของโครงการ 15,000 ล้ านบาท



กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนค่อนข้ างสูง เป็ นทางเลือกของการ
ลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของนิติบุคคลและประชาชนทัว่ ไป ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และกระจาย
ความเสี่ยงการลงทุน โดยเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุนของบริ ษัทที่มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอมาโดย
ตลอด อย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง และ/หรื อ มีศกั ยภาพในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยหลักทรัพ ย์ เหล่านัน้ ยังคงมี ปั จจัยพื น้ ฐานที่ ดี และมี แ นวโน้ ม การเจริ ญ เติบ โตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว
เพื่อมุง่ ประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก



กองทุนรวมนีจ้ ะนําเงินไปลงทุนในทรั พย์ สนิ ใด
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียน อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง และ/หรื อ มีศกั ยภาพ
้ งคงมีปัจจัยพื ้นฐานที่ดี และมี
ในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านันยั
แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอตั ราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. การจ่ายเงินปั นผลในอดีตย้ อนหลัง 3 ปี และ/หรื อ ประกาศที่จะจ่ายเงินปั นผล
2. ผลประกอบการปั จจุบนั และอนาคตของบริษัท
3. การคาดการณ์การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะพิจารณาถึงแนวโน้ มของธุรกิจ ที่มีความมัน่ คง มีความผันผวนตํ่าเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป และจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ประกอบด้ วย ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับ
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
หรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล ในอนาคต อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้ เหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้ น
สําหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน ใบสําคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานประกาศกําหนด
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กองทุน เปิ ดเอ็ม เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั น ด์ อาจลงทุน ในตราสารอนุพัน ธ์ โดยกองทุน จะเลือ กลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าใน SET50 Index Futures ในฐานะซือ้ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารให้ สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เพิ่มขึ ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดชั นี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่
ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ทัง้ นี ้ กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ ไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)


ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้ รับเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น อันเนื่องมาจากการปรับตัวของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดอกเบี ้ยหรื อมูลค่าของตราสารอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน



ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนื่ องจากกองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั น ด์ มี นโยบายลงทุนในหลักทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ท ที่ จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง
และ/หรื อ มีศกั ยภาพในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านัน้ ยังคงมี
ปั จจัยพื ้นฐานที่ดีและมีแนวโน้ มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ดังนัน้ ผลตอบแทนของกองทุนจึงขึ ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความต้ องการลงทุนของนักลงทุน
ทังในและต่
้
างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของประเทศนัน้ ๆ เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการ
จะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน อีกทัง้ พิจารณาการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ การบริหารการลงทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



การลงทุนในกองทุนรวมนีก้ ับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่ างกัน มีความเสี่ยงแตกต่ างกันอย่ างไร
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ มีนโยบายเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง และ/หรื อ
มีศกั ยภาพในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นหลัก และอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
โดยกองทุน จะเลือกลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าใน SET50 Index Futures ในฐานะซื อ้ (long position) เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เพิ่มขึ ้น และ ในฐานะขาย (short position) เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในกรณี ที่ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
อื่ น ๆ (derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่ อ การลด
ความเสี่ยง (hedging) ดังนัน้ อัตราความเสี่ยงจึงสูงกว่ากองทุนรวม ตราสารตลาดเงินและตราสารหนี ้ รวมทังกองทุ
้
น
รวมผสมที่เน้ นลงทุนในหุ้นโดยทัว่ ไป
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ความเสี่ยงตํ่า / มีความซับซ้ อนตํ่า

ความเสี่ยงสูง / มีความซับซ้ อนสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ที่ลงทุนใน
ต่ างประเทศ
บางส่ วน

กองทุน
พันธบัตร
รั ฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ที่ลงทุนใน
ทรั พย์ สิน
ทางเลือก

HI-DIV

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับที่ 6


การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรี ยบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด และ ควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ ป็ น
ระยะเวลาเท่ าใด (กรณีท่ สี ามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้ )
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)



กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ น หรื อไม่ อย่ างไร
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ น



กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
วันที่ 31 มกราคม



กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่ างไร
กองทุนรวมนี ้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการจะได้ รับเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น อันเนื่องมาจาก
การปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดอกเบี ้ยหรื อมูลค่าของตราสารอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน


กองทุนรวมมีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร
กรณีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ลงทุนขันตํ
้ ่า 5,000 บาท* ในการซื ้อครัง้ แรก และ 100 บาท ในการซื ้อครัง้ ต่อไป บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
[จํานวนหน่วยลงทุน = จํานวนเงินลงทุน / (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี))]
ท่ า นสามารถซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ได้ ทุก วัน ทํ า การ ตัง้ แต่ เวลา 8.30 น. ถึ ง เวลา 15.30 น. โดยติ ด ต่ อ ที่ บ ริ ษั ท จัด การ,
สํานักงานสาขา และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
กรณีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ ทกุ วันทําการ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. โดยติดต่อที่บริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ โดยวิธีใด
ผู้ล งทุน สามารถทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกับ มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ได้ ท างโทรศัพ ท์ 0-2649-2000 หรื อ
ทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
สํานักงานสาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-204014-16
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-288-955-59
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-307-070
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
โทรศัพท์ 038-942-960-64
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-008-980-2 และ
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-422-890-2
นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนจะสามารถทราบข้ อมูล มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนได้ จากหนังสือพิมพ์รายวันอีกด้ วย



กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน
บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน ใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับ การกระทํ า ที่ เป็ นความผิ ด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ



กองทุนรวมมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขาย หรื อไม่ รับซือ้
คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้
แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการเลื่อนกําหนดเวลาชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม



วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี ้ กับกองทุนรวมอื่น ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ได้ ทกุ วันทําการ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. ตามที่บริษัทจัดการกําหนด



กองทุนรวมกําหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร
บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ในการไม่โอนหน่วยลงทุน ให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดเกิ น กว่า 1 ใน 3 ของ
้
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษั ทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับ การกระทํ า ที่ เป็ นความผิ ด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
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คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน


กองทุนนีม้ ีการออกและส่ งมอบเอกสารสิทธิในหน่ วยลงทุน หรื อไม่ อย่ างไร
ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน สั่ง ซื อ้ หรื อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะออกหนัง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุน
้ ้ บริ ษัทจัดการ จะจัดส่ง
(Statement of Holding) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขาย ทังนี
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน



ผู้ถือหน่ วยอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใดบ้ าง ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจํ ากัดสิทธิ ออกเสียงในกรณี ที่ถือหน่วยลงทุน เกินกว่าอัตราที่ประกาศกําหนด หรื อในกรณี อื่น
(ถ้ ามี) ซึง่ ได้ แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดรวมในจํ
้
านวนเสียงใน
การขอมติดงั กล่าว



ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง ได้ ที่ www.mfcfund.com



ช่ องทางและวิธีการร้ องเรี ยน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชัน้ G และชัน้ 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000



นโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
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คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม


ใครเป็ นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี ้ และมีใครเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท
บ้ าง
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนรวม โดย ณ วันที่ 31 มกราคม
2560 บริษัทจัดการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดังต่อไปนี ้
กรรมการ
(1)
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(2) ดร.โชคชัย อักษรนันท์
(3)
นายสดาวุธ เตชะอุบล
(4) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
(5)
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
(6) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
(7)
นายพชร อนันตศิลป์
(8) นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
(10) นายนําพร ยมนา
(9)
(11) ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
(12) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
(13) นายอมร อัศวานันท์
(14) นางสาวประภา ปูรณโชติ
ผู้บริหาร
(1) นางสาวประภา ปูรณโชติ
(2) นางพัณณรัชต์ บรรพโต
(3) นางรจิตพร มนะเวส
(4) นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
(5) นายกิตติคม สุทธิวงศ์
คณะกรรมการการลงทุน
(1) นางสาวประภา ปูรณโชติ
(2) นางพัณณรัชต์ บรรพโต
(3) นายชาคริต พืชพันธ์
(4) นายเจริญชัย เล็งศิริวฒ
ั น์
(5) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
(6) นายสุทยุต เชื ้อพานิช
(7) นายพิพฒ
ั น์ นรานันทน์
(8) นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง



บริษัทจัดการมีจาํ นวนกองทุนรวมและมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวมทัง้ หมดที่อยู่ภายใต้ การบริหาร
จัดการเท่ าไร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 บริ ษัทจัดการมีกองทุนรวมทังหมดที
้
่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการ จํานวน 113 กองทุน และ
้
246,042.07 ล้ านบาท
มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมทังหมด

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์
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ใครเป็ นผู้จัดการกองทุนนี ้ มีคุณสมบัตอิ ย่ างไร และมีหน้ าที่ความรั บผิดชอบอะไรบ้ าง
ผู้จดั การกองทุน ได้ แก่

ชื่อผู้จัดการกองทุน
(1) นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จดั การกองทุนหลักของกองทุน
ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ

(2) นายปวเรศวร์ วิภนู าถ
ผู้จดั การกองทุนรองของกองทุน
ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ






ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ด้ านการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมทรัพยากรนํ ้า) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(3) นางอนุททยา สิทธิศขุ
ผู้จดั การกองทุนรองของกองทุน
ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ

 ปริญญาตรี ด้ านเศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
 ปริญญาโท ด้ านเศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(4) นางสาวจริ ยา พิมลไพบูลย์
ผู้จดั การกองทุนหลักของกองทุน
ในส่วน ตราสารหนี ้ในประเทศ

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน (MIF)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(5) นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
ผู้จดั การกองทุนรองของกองทุน
ในส่วน ตราสารหนี ้ในประเทศ

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทด้ านบริหารธุรกิจ
(การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์

ประสบการณ์ การทํางาน
 วิศวกรติดตังระบบสื
้
่อสาร
 นักวิเคราะห์ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 นักวิเคราะห์ บลจ.พรี มาเวสท์ จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรี มาเวสท์ จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Import and Export Officer ธ.กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน).
 นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 นักวางแผนกลยุทธ์การลงทุน บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้ นท์สยาม จํากัด
(บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด ในปั จจุบนั )
 นักวิเคราะห์การลงทุน ด้ านตราสารหนี ้
ภายในประเทศ, ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน
 ผู้จดั การกองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน นครหลวงไทย จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ฟิ นนั ซ่า จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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ชื่อผู้จัดการกองทุน
(6) นายนรินทร์ จันทร์ เนตร
ผู้จดั การกองทุนรองของกองทุน
ในส่วน ตราสารหนี ้ในประเทศ

ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ การทํางาน
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
 ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเทศและตราสารอนุพนั ธ์
 ปริญญาโทด้ านเศรษฐศาสตร์ และ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  เจ้ าหน้ าที่ซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)
 เจ้ าหน้ าที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทุน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.



คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้
ติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยงการลงทุน
จัดทํารายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดแู ลผลประโยชน์

ใครเป็ นผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินและดูแลบริษัทจัดการให้ ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว้
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2298-0821-7 โทรสาร 0-2298-0835
นอกจากหน้ าที่ ตามที่ กําหนดในสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีห น้ าที่ ตามกฎหมาย
ในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย



ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และ/หรื อ นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ และ/หรื อ
นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรื อ นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ และ/หรื อ นางสาว ชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
ที่อยู:่ เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวาณิช บี ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์
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ใครเป็ นผู้ดูแลปรั บปรุ งรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้ การชําระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ ผ้ ูถือหน่ วย
เป็ นไปอย่ างถูกต้ อง
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่อยู:่ ชัน้ G และชัน้ 21 - 23 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111



ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- MFC Contact Center
- Selling Agent Service
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
- สํานักงานสาขาขอนแก่น
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

0-2649-2000 กด 2
0-2649-2000 กด 0
0-2649-2191-6
0-2835-3055-7
0-2014-3150-2
043-204-014-16
053-288-955-59
076-307-070
038-942-960-64
055-008-980-2
045-422-890-2

บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคเฮี่ยน จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

0-2648-3333
0-2648-1000
0-2626-7777
0-2627-3100
0-2299-8170
0-2657-7168-9
0-2659-8333
0-2949-1127-8
0-2658-9234
0-2695-5555
0-2684-8731, 0-2674-8737
0-2697-3875
0-2680-3333
0-2629-5588
0-2697-5300 ต่อ 3206
0-2359-0000 ต่อ 4708
0-2635-1718
0-2658-6300 ต่อ 1801-3
0-2658-5800 ต่อ 808 809
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บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

0-2680-1234, 0-2680-1111
0-2217-8888, 0-2217-9595
0-2618-1018-24
0-2205-7000 ต่อ 8888
0-2633-6555
0-2658-8951-6
0-2672-5999 ต่อ 5294
0-2660-6688
0-2659-7000
0-2638-5500
0-2305-9000
0-2220-3977
0-2103-8813
0-2861-4820

คําถาม - คําตอบว่ าผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่ องทางใด


หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน จะทราบจากช่ องทางใดบ้ าง
ที่อยู:่ ชัน้ G และ ชัน้ 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
สํานักงานสาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-204014-16
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-288-955-59
โทรศัพท์ 076-307-070
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
โทรศัพท์ 038-942-960-64
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-008-980-2 และ
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-422-890-2
และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตัง้
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ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ ละประเภท
เนื่องจากกองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์ มีนโยบายเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง และ/หรื อ มีศกั ยภาพใน
้ งคงมีปัจจัยพื ้นฐานที่ดีและมีแนวโน้ มการ
การจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านันยั
เจริ ญ เติบ โตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า ใน SET50 Index Futures ในฐานะซื ้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารให้ สามารถสร้ างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้ เพิ่มขึ ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัว
ลดลง รวมถึงอาจลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า อื่ น ๆ (derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (efficient
portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ ลงทุนดังกล่าว
เช่น
(1)

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ได้ แก่ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึง่ จะมีผลต่อความสามารถในการทํากําไร รวมถึงความสามารถในการชําระเงินต้ น
และดอกเบี ้ยได้ เต็มจํานวนหรื อตามเวลาที่กําหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: จะมีการประเมินผลกระทบจากปั จจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริ ษัท
อย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้ บริ ษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้ างกําไรของบริ ษัทผู้ออกตราสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรื อ Default risk) ได้ แก่ ความเสี่ยง
จากการที่ผ้ อู อกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง:
พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริ ษัทที่มีความมัน่ คง มีสถานะการเงินที่ดี
และ/หรื อ บริษัทที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็ นต้ น

(3)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้ แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรื อ
ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจหรื อภาวะตลาด เช่น อัตรา
ดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง:
พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยวิเคราะห์จากข้ อมูลพื ้นฐานของ
ตราสาร และสภาวการณ์ ของตลาด ณ ขณะนัน้ รวมทัง้ ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการ
กระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละรายบริ ษัท นอกจากนี ้ยังมีการใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบ Value-at-Risk ร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถประเมิ น ความเสี ย หายสูงสุด จากการลงทุน ที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ ได้
(Potential Maximum Loss)

(4)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity risk) ได้ แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่
นันขาดสภาพคล่
้
อง โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสาร มีจํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย กองทุนจึงอาจขายตราสาร
ไม่ได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรื ออาจไม่ได้ ราคาตามที่ต้องการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
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(5)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า ได้ แก่ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพนั ธ์นนั ้
อ้ างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ ไว้ ทําให้ กองทุนรับรู้ ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้
ดํารงสถานะเปิ ดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี่ยงจากการที่ตราสาร
อนุพันธ์ บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนัน้ หากการพิจารณาลงทุนใน
ตราสารอนุพัน ธ์ ทํ าให้ ค่าความเสี่ยงสุท ธิ (Net Exposure) ของพอร์ ตการลงทุน เพิ่มขึน้ ก็จะทํ าให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนมีความผันผวน มากขึ ้นได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะกํ าหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ ในการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การลงทุน ซึ่งมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมถึงควบคุมดูแลการลงทุนให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่ได้ รับความเห็นชอบอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนจัดให้ มีหน่วยงานและระบบที่เหมาะสมในการบริ หารความเสี่ยง
โดยใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็ นเครื่ องมือทางสถิติที่ทําให้ สามารถประเมินความ
เสี่ยงในรู ปแบบของค่าความน่าจะเป็ น (Probability) ที่ใช้ รูปแบบและความสัมพันธ์ ทางสถิติในอดีตของตัวแปรต่างๆ ที่
้ ้
เกี่ยวข้ อง ทําให้ บริ ษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ (Potential Maximum Loss) ทังนี
กําหนดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่ตรวจวัด ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อให้ บริ ษัทจัดการมีระบบที่เหมาะสมในการบริ หารความเสี่ยงจาก
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์

ทัง้ นี ้ แนวทางการบริ ห ารเพื่ อ ลดความเสี่ ยงดังกล่าวข้ างต้ น ขึน้ อยู่กับ การพิ จารณาตัด สิน ใจของบริ ษั ท จัด การ โดยคํ านึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ลงทุน
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
1
2

3
4

5

6

ประเภททรั พย์ สนิ
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสินทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาล
เป็ นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การดําเนินงานของกองทุน)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ ู
ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมาย
ไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มี
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยและเสนอ
ขายตราสารนันในต่
้ างประเทศหรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตาม

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของNAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20% (หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)

ไม่เกินอัตรา ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุน ใน
benchmark + 5%

ไม่เกินอัตรา ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด จะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนา
อยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale) หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน ใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของNAV)
กฎหมายต่างประเทศ(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.4.4 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบของ organized marketหรื อ
เทียบเท่า
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี
issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 หน่วย infra หรื อหน่วย property ดังนี ้
6.6.1 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่จดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.6.2 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื ้อขาย ตาม 6.6.1
6.7 ธุรกรรม ดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.7.1 ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6.7.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย
derivatives (OTC derivatives)
7 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ในข้ อ1 - ข้ อ 6 (SIP : Specific
ไม่เกิน 5%
Investment Products)
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ซ่ ื ้อขายในศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange) ไม่มีข้อกําหนดเกี ย่ วกับ Single Entity Limit ของคู่สญ
ั ญา
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของNAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ซ่ ื ้อขายในศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange) ไม่มีข้อกําหนดเกี ย่ วกับ Group limit ของคู่สญ
ั ญา
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญา ใช้ เงิน ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของNAV)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี
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ข้ อ

6

ประเภททรั พย์ สนิ
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการดําเนินงานของกองทุน และทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตามธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(reverse repo) หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities
lending) หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives))
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสาร
ได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 Total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้ (เฉพาะตราสารที่ไม่ได้ อยูใ่ น
ระบบ organized market หรื อเทียบเท่า)
ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์(Securities Lending)
ตราสาร ดังนี ้ (Total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SETและ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ ซื ้อขายอยูใ่ นกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET และของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไป ซึง่ อยูร่ ะหว่างแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนตรา
สารดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
5.4 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่ไม่ได้ อยูใ่ นระบบของ
organized marketหรื อเทียบเท่า แต่ไม่รวมตัว๋ แลกเงินและ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
5.5 ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออก
ตราสารที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade
/ unrated) ทังที
้ ่อยูใ่ นระบบของ Organized Market และ
ไม่ได้ อยูใ่ นระบบของ Organized Market หรื อเทียบเท่า
derivatives ดังนี ้

7
8

6.1 hedging limit :
การเข้ าทําธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non-hedging limit :
OTC Derivatives Limit
Global Exposure Limit
กรณี
ก
องทุ
น
ไม่
ม
ี
ก
ารลงทุ
น
ไม่
เ
กิ
น
25%
ของ NAV (ไม่ใช้ กบั การลงทุนของ
การเข้ าทําธุรกรรม
แบบซับซ้ อน
กองทุนที่มีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ มีความ
derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการ เสี่ยงด้ านสภาพคล่อง เช่น ได้ จดั ให้ มี ข้ อตกลง
ความเสี่ยง
ลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน กับคูส่ ญ
ั ญาในการล้ างฐานะของสัญญาได้ ทกุ
100% ของ NAV
ขณะตามราคายุติธรรม (fair value))
หน่วย CIS ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
ไม่เกิน 15%

2

3
4
5

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของNAV)

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี ้
ภาครัฐต่างประเทศ)

3

4

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่
หมายเหตุ :“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทุน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อ่ ยู่ภายใต้บงั คับ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนที ม่ ิ ใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์

อัตราส่ วน
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้ อยกว่า 25%
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวม
การถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์ )
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนัน้ (ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ: มูลค่าหนีส้ ิ นรวม (total liability) ไม่ให้นบั รวม
รายการเจ้าหนี ก้ ารค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย และหนีส้ ิ นของเจ้าหนีท้ ีม่ ี ความเกี ย่ วข้องกับบริ ษัท
เช่น เงิ นกู้ยืมจากกิ จการทีเ่ กี ย่ วข้องกัน เป็ นต้น
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
น
รวม หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยต้ องเป็ นหน่วย CIS
ของกองทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น
infra ที่ออกหน่วยนัน้
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของ
้
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน


ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตามโครงการ
เรี ยกเก็บจริง
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สนิ *)

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย (1)
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
ค่าประกาศแจ้ งความ
ค่าสอบบัญชี
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด


ไม่เกิน 2.00 ต่อปี
ไม่เกิน 0.07 ต่อปี
ไม่เกิน 0.10 ต่อปี

2.14
0.02
0.11

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ไม่ เกิน 3.17

0.00
0.00
0.01
2.28

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 0.50
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
ตามที่จ่ายจริง

0.25
ไม่เก็บ
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
ตามที่จ่ายจริง

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื ้อและขายคืน (ถ้ ามี) (2)

หมายเหตุ
(1) บริ ษั ท จัดการจะเรี ยกเก็ บตามจริ ง แต่ จะไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.30 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุทธิ ของกองทุนในแต่ ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนี ยมการออกเช็คค่าขายคื น
หน่วยลงทุนหรื อค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นค่าขายคืนเข้าบัญชี ให้ผถู้ ื อหน่วยลงทุนตามจริ ง (ถ้ามี ) ตามที ธ่ นาคารพาณิ ชย์
หรื อสถาบันการเงิ นเรี ยกเก็บจากการใช้บริ การโอนเงิ นค่าขายคื นหน่วยลงทุน เพือ่ เข้าบัญชี ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนหรื อโอน
เงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
*

มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น หมายถึ ง มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น ทั้ง หมดหัก ด้ว ยมู ล ค่ า หนี ้สิ น ทั้ง หมด เว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การรายปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน หรื อ อืน่ ๆ ณ วันทีค่ ํานวณ โดยค่าใช้จ่าย
ทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์
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การลงทุนและผลการดําเนินงาน


รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
หลักทรั พย์

ชื่อย่ อ
หลักทรั พย์

จํานวนหุ้น

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ในประเทศ
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรั พย์
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จํากัด (มหาชน)
บริการรั บเหมาก่ อสร้ าง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์

มูลค่ าตามราคา %NAV
ตลาด
(บาท)
6,693,436,720.85 94.64
6,602,294,040.85 93.35

MINT
M

10,895,040
2,373,600

378,602,640.00
134,108,400.00

5.35
1.90

KBANK
SCB

2,418,600
2,382,800

455,906,100.00
359,802,800.00

6.45
5.09

SAWAD
MTLS

6,883,097
7,049,700

283,927,751.25
199,154,025.00

4.01
2.82

THREL

9,068,200

88,414,950.00

1.25

CPN

5,707,500

322,473,750.00

4.56

EPG
SCC
DCC

27,238,700
635,700
10,174,000

362,274,710.00
321,664,200.00
45,783,000.00

5.12
4.55
0.65

STEC

4,614,100

113,506,860.00

1.60

CK

3,695,600

106,248,500.00

1.50

PTT
TTW
BCP
EGCO
BCPG
BPP

893,900
18,753,100
5,706,700
940,700
2,803,985
415,500

361,135,600.00
200,658,170.00
201,161,175.00
190,021,400.00
38,975,391.50
10,304,400.00

5.11
2.84
2.84
2.69
0.55
0.15

BDMS
BCH

14,199,600
8,053,900

315,231,120.00
119,197,720.00

4.46
1.69
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หลักทรั พย์

การท่ องเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่ อ
หลักทรั พย์

จํานวนหุ้น

มูลค่ าตามราคา
ตลาด
(บาท)

%NAV

CENTEL

4,141,800

154,282,050.00

2.18

AOT
BEM
BA
AAV
BTS

790,200
32,849,782
8,520,500
23,001,600
3,984,300

327,142,800.00
231,590,963.10
187,451,000.00
140,309,760.00
33,268,905.00

4.63
3.27
2.65
1.98
0.47

511,509,350.00

7.23

121,164,400.00

1.71

287,022,150.00
91,142,680.00
10,306,180.00

4.06
1.29
0.15

80,836,500.00

1.14

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
CPALL
8,454,700
ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
KCE
1,111,600
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
INTUCH
5,364,900
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และกองทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน
TFUND
1,000,600
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPTGF
5,389,100
ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
เงินฝากธนาคาร
ทรั พย์ สนิ อื่น
หนีส้ นิ อื่น
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

385,494,328.48
5.45
38,144,201.92
0.54
(44,673,935.35) (0.63)
7,072,401,315.90 100.00

หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์
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รายงานสรุ ปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี ้ เงินฝาก หรื อ ตราสารกึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน
กลุ่มของตราสาร

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ตราสารที่ ธนาคารที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์
หรื อ บริ ษั ทเงิ น ทุ น เป็ นผู้ ออก ผู้ สั่ ง จ่ า ย ผู้ รั บ รอง ผู้ รั บ อาวั ล
ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้คํ ้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)
(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)
-

%NAV

385,494,328.48

5.45

-

-

-

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ทีบ่ ริ ษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
ประเภท

ผู้ออก

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี
เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย



ผู้คาํ ้ /
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง
-

เกณฑ์ มาตรฐาน (1)
หมายเหตุ
(2)

-

-

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

-

AAA
AA+

มูลค่ า
หน้ าตั๋ว
(บาท)
-

มูลค่ า
ตามราคาตลาด
(บาท)
378,685,723.93
6,808,604.55

3 เดื อน
(31 ต.ค. 59)
2.17

6 เดื อน
(31 ก.ค. 59)
0.07

1 ปี
(31 ม.ค. 59)
17.66

3 ปี
(31 ม.ค. 57)
8.22

5.46

3.49

21.24

7.93

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดํ าเนินงานย้ อนหลังสิน้ สุด
ณ วั นที่ 31 มกราคม 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิ วิเดนด์ ฟั นด์

(1)

วัน
ครบกําหนด

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลตอบแทนที ม่ ี อายุเกิ นหนึ่งปี นัน้ แสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิ วิเดนด์ ฟั นด์ มิ ได้รับการรับรองหรื อสนับสนุน หรื อส่งเสริ มการขายหรื อเกี ่ยวข้องในทางใดๆ กับ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรื อปริ ยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนี หลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ ”) ทัง้ นี ้ ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้จดั ทํ าและคํานวณ
ดัชนี หลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ ไม่รับผิ ดชอบไม่ว่ากรณี ใดในความเสี ยหายที ่เกิ ดขึ้ นกับบุคคลใด
จากการใช้ดชั นี ห ลักทรัพ ย์ ของตลาดหลักทรัพ ย์ รวมถึ งตลาดหลักทรัพ ย์ ไม่ รับ ผิ ดชอบในความผิ ดพลาดที ่เกิ ดจากการ
คํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
“SET Index เป็ นเครื ่องหมายการค้าหรื อเครื ่องหมายบริ การของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์
สําหรับรอบปี บัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ชื่อบริษัท
1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
2 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
3 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
4 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)
5 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
6 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย
7 บล. ทิสโก้
8 บล. ไทยพาณิชย์
9 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)
10 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
11 ค่านายหน้ าที่เหลือ
รวมค่ านายหน้ าทัง้ หมด



ค่ านายหน้ า
3,833,347.00
948,246.90
804,584.80
627,685.10
447,018.20
435,101.80
311,833.10
242,383.90
230,069.90
164,183.30
796,578.00
8,841,031.77

อัตราส่ วนค่ านายหน้ า
43.36
10.73
9.10
7.10
5.06
4.92
3.53
2.74
2.60
1.86
9.01
100.00

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *
สําหรับรอบปี บัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์.2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
PTR = 0.4659 เท่า
*

ข้อมู ลอัตราส่วนหมุนเวี ยนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่ งคํ านวณจากมู ลค่ าที ่ตํ่ากว่ า
ระหว่ างผลรวมของมู ลค่ าการซื ้ อ ทรัพ ย์ สิน กับ ผลรวมของมู ล ค่ าการขายทรัพ ย์ สิ น ที ่กองทุนรวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีผ่ ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉลี ย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ชื่อบริษัทจัดการ
ที่อยู่

:
:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชัน้ G และชัน้ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ที่อยู่

:
:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

ชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ที่อยู่

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชัน้ G และชัน้ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
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คําเตือน










การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมี ความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้ รับเงินลงทุน คืนเต็ม
จํานวน ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ช้ วน รวมทัง้ ความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อน
ลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื ้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุน รวมไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับ สถานะทางการเงิ น หรื อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท จัด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรื ออาจได้ รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ า
กว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่ อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้ อมูลการ
ลงทุน เพื่ อบริ ษั ทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ ที่ www.mfcfund.com ของบริ ษั ท จัดการและสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
บริ ษั ท จั ด การอาจมี น โยบายในการรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนจากการที่ ก องทุ น รวมใช้ บริ ก ารบุ ค คลอื่ น (Soft
้ ้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อ
Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการกองทุนรวม ทังนี
ประโยชน์ ของบริ ษัทจัดการได้ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่
บริ ษัทกําหนดและประกาศไว้

วันที่รวบรวมข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน 1 มีนาคม 2560
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