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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่ำหุ้นระยะยำว  
MFC VALUE LONG TERM EQUITY FUND (MV-LTF) 

ชนิดหุ้นระยะยำว : MVLTF 
กองทุนรวมตรำสำรทนุ 

กองทุนรวมหุ้นระยะยำว ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :  
ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มิถุนำยน 2563 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

 

กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน  

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนจะพิจำรณำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐำนดี หรือมี
รำคำของหลักทรัพย์ท่ีต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐำน (Value stocks) ท้ังนี้ กองทุนอำจ
พิจำรณำลงทุนในหุ้นท่ีมีศักยภำพในกำรเติบโตสูง (Growth Stocks) เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนให้แก่กองทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำม
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือตำมท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient portfolio management) และเพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging) และตรำสำรท่ีมี
ลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนได้ออก
ประกำศเกี่ยวกับกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตลอดจนอัตรำส่วนกำรลงทุนใน
สัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำว ท้ังนี้ กำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวต้องไม่ท ำให้ฐำนะกำรลงทุนสุทธิ 
(net exposure) ของกองทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่ำต่ ำกว่ำร้อยละ 65 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุน โดยฐำนะกำรลงทุนสุทธิจะค ำนวณจำกผลรวมของ
มูลค่ำกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดหักด้วยผลรวมของกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรท่ีมีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงท่ีลดควำมเสี่ยงจำก
กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะค ำนวณตำมขนำดของสัญญำหรือตรำสำรนั้น 
(notional amount) เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญำออปชัน ซึ่งจะค ำนวณตำมขนำดของสัญญำคูณกับ
ค่ำเดลต้ำของสัญญำออปชันแทน  
 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : 

มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active Management)   

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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-  ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ำ
กว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้ 

-  ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทั่วไป 
 
 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นกำรไดร้ับผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิที่แน่นอนหรือรักษำเงนิตน้ให้อยู่ครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 

 

 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร  
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

   ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้  และ/หรือ ตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมีควำม 

ไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของทั้งอุตสำหกรรม 
หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป 

-  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี หำกไม่
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่เคยได้รับภำยในก ำหนดเวลำ มิฉะนั้น
จะต้องช ำระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตำมประมวลรัษฎำกร 

-  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และยังไม่ครบเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี (5 ปี หรือ 7 ป)ี ไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกันได้ 

-  กองทุนรวมมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจ ำนวน
ที่น้อยกว่ำ จึงมีก ำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง 
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ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤษภำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปัจจัยควำมสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 

 

 

 

 

 แ น ำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว (MVLTF)  5 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

สัดส่วนของประเ ททรัพย์สินที่ลงทุน 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 
  

 

หมายเหต ุ:  
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแล้ว 
2. ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤษภาคม 2563 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค านวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซ้ือคืน ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ใช้เพื่อการค านวณราคารับซ้ือคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
 

  

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 3.00% ไม่เก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 3.00% ไม่เก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ2 3.00% ไม่เก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก3 3.00% ไม่เก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บำท/ 1 ฉบับ 50 บำท/ 1 ฉบับ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนย้ำยหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้กำรจัดกำรของบลจ.อื่น 

3.00% 1.50% ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ของวันท ำกำรล่ำสุดก่อนวันท ำ

รำยกำรโอนย้ำย (วัน T-1) 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำก ู้ถือหน่วย (% ของมลูค่ำซื้อขำย)1
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* ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

1. ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% 

2. แบบย้อนหลังตำมปฏิทิน 

 

3. กองทุนนี้เคยมี ลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี : -39.30% 

4. ควำม ัน วนของ ลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) : 15.11% ต่อปี 
5. ควำม ัน วนของส่วนต่ำง ลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A 
6. ประเ ทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบ ลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General 
7.  ลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

 

ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤษภำคม 2563  

 ลกำรด ำเนินงำน 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  จ่ำย ไม่เกินปีละ 2 ครัง้ 
ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล  วันท่ีปิดสมุดทะเบียน    วันท่ีจ่ำยเงินปันผล   เงินปันผล (บำท/หน่วย) 
 14 มกรำคม 2563      28 มกรำคม 2563         0.6166 
 14 มกรำคม 2562      28 มกรำคม 2562         0.5605 
 12 มกรำคม 2561      26 มกรำคม 2561         1.1000 
 16 มกรำคม 2560      30 มกรำคม 2560         0.6000 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน 4 พฤศจิกำยน 2547 
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนด 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ: บริษัทจัดกำรจะไม่เปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิด

หุ้นระยะยำวอีก ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
วันท ำกำรขำยคืน: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.00 น. 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน : ไม่ก ำหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ : ไม่ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :  
T+3 คือ 3 วันท ำกำรนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันท ำกำร  
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ท่ี 
www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน  รำยชื่อ          วันท่ีเร่ิมบริหำรกองทุนนี้ 
                                                  1. คุณวิภพ เฉลียวจิตติกุล              2 เมษำยน 2562 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนหลักตรำสำรทุนในประเทศ 
                                                  2. คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์         18 กันยำยน 2560 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนหลักตรำสำรหนี้ในประเทศ  
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.8352 เท่ำ 
ของกองทุนรวม (PTR) 
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
     บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 
     - MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
     - Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
     - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
     - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 
     - ส ำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 
     - ส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2 
     - ส ำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์  033-100-340-2 

ข้อมูลอื่นๆ 
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     - ส ำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 
     ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
     ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน)  
     โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
     ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588 
     บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
     บล. โกลเบล็ก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
     บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
     บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
     บล. เคที ซิมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 
     บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
     บล. ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565 
     บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
     บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
     บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
     บล. ฟินันซ่ำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
     บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
     บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
     บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
     โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1 
     บล. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677 
     บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
     บล. เอเชียพลัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
     บล. เออีซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456 
     บล. ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
     บล. ไอวี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809 
     บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
     บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839 
     บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ำกัด โทรศพัท์ 0-2648-3333 
     บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ  
ร้องเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

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

ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ ทำงผลประโยชน์ ได้ท่ี www.mfcfund.com  
ข้อมูลอื่นๆ  มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 2,018,459,075.15 บำท 
(29 พฤษภำคม 2563)  มูลค่ำหน่วยลงทุน 20.6083 บำท/หน่วย 
 Morningstar Rating Overall    
 

  
 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก     จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่ง

ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต 
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้
สอบทำนข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันที่ 19 มิถุนำยน 2563 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 

http://www.mfcfund.com/
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


