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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อกำรออม 
MFC Thai Flexible Super Savings Fund (MTFS) 

ชนิดเพ่ือกำรออมพิเศษ : MTF-SSFX 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น 
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมเพ่ือกำรออม (Super Savings Fund : SSF) 
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมม่ีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :  
ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนำคม 2563 IPO 1 – 15 เมษำยน 2563 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

 

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

กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน และ/หรือตรำสำรแห่งหนี้ และ/หรือ  
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือหน่วย infra หน่วย property หน่วยทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือเงินฝำก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต . และ/หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด อย่ำงไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ กำรนับสัดส่วนกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงกำรลงทุนในหุ้นท่ีอยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ดังกล่ำว  

กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infra) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท
จัดกำรในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำรลงทุนในหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ท้ังนี้ กองทุนปลำยทำงไม่สำมำรถลงทุนย้อนกลับใน
กองทุนต้นทำง (circle investment) แต่กองทุนปลำยทำงสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนใดๆ ท่ีอยู่ภำยใต้ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรต่อไปได้อีกไม่
เกิน 1 ทอด 

อย่ำงไรก็ตำม กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรท่ีมีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) 

 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : 

มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active Management)   

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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-  ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผนัผวนของรำคำหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทนุ ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสงูขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ลงทนุและท ำใหข้ำดทนุได้ 

- ผู้ที่สำมำรถลงทนุในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวงัผลตอบแทนในระยะยำวทีด่ีกวำ่กำรลงทนุใน
ตรำสำรหนี้ทั่วไป 

- ผู้ลงทนุทีต่้องกำรไดร้ับสทิธปิระโยชนท์ำงภำษี ทั้งนี้ ผูล้งทนุตอ้งลงทนุในกองทนุนี้ไม่นอ้ยกวำ่ 10 ปบีริบรูณ ์
เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทุนรวมเพื่อกำรออมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นกำรไดร้ับผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิที่แน่นอนหรือรักษำเงนิตน้ให้อยู่ครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 

 

 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุกำรขำยและบริษัทจัดกำร  
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

   ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
- บริษัทจัดกำรจะเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือกำรออมพิเศษ (MTF-SSFX) เฉพำะในช่วงเดือน

เมษำยน – 30 มิถุนำยน 2563 ตำมมติครม. อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกช่วงระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร โดย
จะแจ้งให้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร www.mfcfund.com และแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบ
ภำยใน 5 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกในอนำคตที่จะเปิดเสนอขำยหน่วย
ลงทุนชนิดเพ่ือกำรออมพิเศษ (MTF-SSFX) อีก บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำบน Website 
ของบริษัทจัดกำร www.mfcfund.com 

- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ/หรือตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมี
ควำมไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของ
ท้ังอุตสำหกรรม หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป 

- ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกีย่วกับสิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำร
ออมตำมประกำศลงทุนด้วย 

- กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกันในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ 
NAV ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนอ์ันอำจเกดิจำกนโยบำยลงทนุในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือกำรออมไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ 
หรือน ำไปเป็นประกันได้ 
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ 

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

 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในหมวดอตุสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง 
 

 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 

 

 

  

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

≤20% 20-50% 50-80% >80% 

≤20% 20-50% 50-80% >80% 

ปัจจัยควำมสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 

 

 

ควำมผันผวนของผลกำร
ด ำเนินงำน (SD) ต่ ำ สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่งมำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน 

 

 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 

สูง 

ต่ ำ 

ต่ ำ 

สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 

ต่ ำ 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 
  

 

หมายเหต ุ:  
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแล้ว 
2. กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการซ ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ ้าซ้อนด้วยเช่นกัน 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุนกับผูส้ั่งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละคนไม่เท่ากันได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค้านวณราคาขาย+ ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื อคืน ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ใช้เพื่อการค้านวณราคารับซื อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน (ถ้า
มี) 
4. กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีก
ทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ ้าซ้อนดว้ยเช่นกัน 
5. กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการ
อีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ ้าซ้อนดว้ยเช่นกัน  

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย2/4 2.00% ไม่เก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน5 2.00% 1.50% กรณีถือครองต่ ำกว่ำ 10 ปี,  
ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ3 2.00% ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก4 2.00% ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนย้ำยหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม 
เพื่อกำรออมภำยใต้กำรจดักำรของบลจ.อื่น 

2.00% 1.50% ของมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำร
ล่ำสดุก่อนวันท ำรำยกำรโอนย้ำย (วัน T-1) 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บำท/ 1 ฉบับ 50 บำท/ 1 ฉบับ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมลูค่ำซื้อขำย)1
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* ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 65.00 

2. ดัชนีตรำสำรหนี้ภำคเอกชนที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมำคมตลำด 
ตรำสำรหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 35.00 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Moderate Allocation 
 

 

* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.mfcfund.com 

 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 

http://www.mfcfund.com/
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  จ่ำย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน ภำยใน 2 วันท ำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO 
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนด 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ:  
 - กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : ระหว่ำงวันท่ี  

1 – 15 เมษำยน 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น. 
 - กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก ส ำหรับ 
 ชนิดเพื่อกำรออมพิเศษ (MTQ-SSFX) : ระหว่ำงวันท่ี 20 เมษำยน 

– 30 มิถุนำยน 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น. 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : 1,000 บำท 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บำท 

วันท ำกำรขำย: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น. 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน : ไม่ก ำหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ : ไม่ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :  
T+3 คือ 3 วันท ำกำรนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ท่ี 
www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน  รำยชื่อ          วันท่ีเร่ิมบริหำรกองทุนนี้ 
                                                  1. คุณวิภพ เฉลียวจิตติกุล          วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนหลัก ในส่วนของตรำสำรทุนในประเทศ 
                                                  2. คุณศรุต สุทธิส ำแดง              วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของตรำสำรทุนในประเทศ 
                                                  3. คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ           วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนหลัก ในส่วนของตรำสำรหน้ีในประเทศ 
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 
     บล. เออีซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456 
     บล. ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
     บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ำกัด โทรศพัท์ 0-2648-3333 
     บล. เอเชียพลัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
     บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839 
     บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
     บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
     ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
     บล. ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565 
     บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
     บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
     บล. ฟินันซ่ำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
     บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
     บล. โกลเบล็ก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
     ธนำคำร ออมสิน  โทรศัพท์ 0-2614-9828 
     บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
     ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588 
     บล. ไอวี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809 
     บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
     บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
     บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
     บล. เคที ซิมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 
     ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
     บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
     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. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
     บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
     บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 
     บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999 
     บล. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28 
     ธนำคำร ไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209 
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     บล. ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555 
     ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6000 
     บล. ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595 
     บล. ยูโอบีเคเฮี่ยน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2650-8471 
     บ. เว็ลธ์ เมจิก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5544 
     บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4 
     บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ำกัด 
     โทรศัพท์ 0-2026-6222 
     บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน ฟินโนมินนำ จ ำกัด 
     โทรศัพท์ 0-2026-5100 
                                    บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2022-1499 
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ  
ร้องเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

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

ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง เนื่องจำกกองทุนนี้มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ทำงผลประโยชน์ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสังหำริมทรัพย์(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infra) ซึ่ง
อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
25 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดกำรจะจัด
ให้มีระบบงำนท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อันอำจเกิดจำกนโยบำยกำรลงทุนท่ีเปิดให้มีกำร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน
ต้นทำงและกองทุนปลำยทำง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com 

 คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ได้ท่ี www.mfcfund.com 

 

 
  

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก     จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำร
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต 
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำม

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น  ทั้งนี้ บริษัท
จัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันท่ี 30 มีนำคม 2563 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 
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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซเิบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) 10 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)  
ควำมเสี่ยงท่ีมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกปัจจัย
ภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมืองท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจำรณำได้จำกค่ำ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำ
กองทุนรวม มีควำมผันผวนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์สูง 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration 
Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน หรือควำมมั่นคงของผู้ออกตรำสำรรำย
ดังกล่ำว กองทุนอำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยผู้ออก
ตรำสำร 
2. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector 
Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV 
รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมนั้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม 
3. ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) 
เกิดจำกกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่ำว
อำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ 
 

 

 

 

 


