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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนเปดิเอ็มเอฟซ ีพรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์อินฟรำสตรัคเจอร์ เฟล็กซเิบิล อินคัม 
MFC Property and Infrastructure Flexible Income Fund 

(MPII) 
ชนิดจ่ำยปันผล : MPII-D 

กองทุนรวมผสม 
กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :  
ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 IPO 17 – 26 มิถุนายน 2562 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงาน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้ำงพื้นฐำน  
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทนุอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบำยกำรลงทุน 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้ง
แรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะมีสัดส่วน
การลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะน าเงินที่ได้จากการระดม
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(Property Fund) และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ 
Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์หรือการจัดตั้งใน
รูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ  
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในและต่างประเทศ ( Infra Fund) และ/หรือ กองทุนรวม และ/
หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือ 
ทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
3. หุ้นของบริษัทภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือ มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้
ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ  
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ  
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงอยู่ระหวา่ง
การกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี และ/หรือมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาในภายหลัง ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน าในด้านการลงทุน โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : 

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)  
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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-    ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  

-    ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการ
ลงทุนใน ตราสารหนี้ท่ัวไป 

-    ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐาน 

 
  

-  ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 

 

 

 
ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

   ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนท าให้มีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท าให้
กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวน
ที่น้อยกว่า จึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non-investment grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้ 
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ 
 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 
 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
 

ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk) 

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ต่ า สูง 

การกระจุกตัวลงทุน               
ในผู้ออกตราสารรวม 

 

 

 แผน ำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ตัวอยำ่ง 

1 8 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 

 

 

ความผันผวนของผลการ
ด าเนินงาน (SD) 

ต่ า สูง 

การป้องกันความสี่ยง fx 

ต่ า สูง 



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต์ี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII-D)  5 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
  

 

หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษี
ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดต้ังกองทุนรวม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม (เก็บจริงร้อยละ 0.8025) 
ส าหรับค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดจ่ายเงินจากกองทุนตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชน์
ของกองทุน โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันในระยะเวลา 1 ปี 
 
 

 

หมายเหตุ :  
* ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กิน 2.00 1.00 (ไม่เก็บช่วง IPO) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไมเ่กิน 2.00 ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาทต่อ 1 ฉบับ 50 บาทต่อ 1 ฉบับ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมลูค่ำซื้อขำย) 
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*  ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนี S&P Pan Asia REIT US Dollar Gross Total Return 
100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันค านวณผลตอบแทน 

2. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund -
Thai+Foreign 

 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ได้ท่ี www.mfcfund.com* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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นโยบายการจ่ายปันผล  จ่าย ไม่เกินปีละ 4 คร้ัง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ีจดทะเบียน ภายใน 2 วันท าการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ: ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น. 

มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท 

วันท าการขาย: ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.00 น. 
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  
T+5 คือ 5 วันท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ซื้อขายภายหลัง IPO : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ ตั้งแต่วันท่ี  
1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  
การขายหน่วยลงทุนแบบสม่ าเสมอ (Saving Plan) :  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ท่ี 
www.mfcfund.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน            รายชื่อ                   วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุนนี้ 
คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ          วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
ผู้จัดการกองทุนหลัก 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
- ส านักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  
โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
- ส านักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  
โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 
- ส านักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 
- ส านักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2 
- ส านักงานสาขาระยอง โทรศัพท์  033-100-340-2 
- ส านักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 

ข้อมูลอื่นๆ 
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บล. เออีซี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456 
บล. ไอร่า จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ากัด  
โทรศัพท์ 0-2648-3333 
บล. เอเชียพลัส จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ 0-2260-6839 
บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000  
ต่อ 8883-4 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100  
ต่อ 6565 
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  
โทรศัพท์ 0-2857-7000 
บล. ฟินันซ่า จ ากัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
บล. โกลเบล็ก จ ากัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
ธนาคาร ออมสิน  โทรศัพท์ 0-2614-9828 
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ากัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588 
บลน. อินฟนิิติ จ ากัด โทรศัพท์ 0-2238-3988 
บล. ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800  
ต่อ 808 -809 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
บล. เคที ซิมิโก้ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1 
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677 
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บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2088-9999 
บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28 
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209 
บล. ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด โทรศัพท์ 0-2633-6000 
บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595 
บล. ยูโอบีเคเฮี่ยน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2650-8471 
บ. เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด โทรศัพท์ 0-2861-5544 
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย จ ากัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด 
โทรศัพท์ 0-2026-6222 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินนา จ ากัด 
โทรศัพท์ 0-2026-5100 

ติดต่อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ  
ร้องเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02-649-2000 
website: www.mfcfund.com 
email: mfccontactcenter@mfcfund.com 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ทางผลประโยชน์ ได้ท่ี www.mfcfund.com  

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก     
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ  ได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 31 พ.ค. 62 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

http://www.mfcfund.com/


กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต์ี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII-D)  10 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)  
ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวม มีความ          
ผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (currency risk)  
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อนแต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา
น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งท าได้โดย 
ป้องกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน
ความเส่ียงหรือไม่ 


