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หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
ข้อมลู ณ วนัที่ 10 ก.พ. 60 

ข้อมลูสรุปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นเพียงข้อมลูสรุปเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเง่ือนไขตา่งๆ ของกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้องศกึษาข้อมลู 
ในรายละเอียดจากหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ซึง่สามารถขอได้จากผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการกองทนุรวม หรืออาจศกึษาข้อมลูได้จากหนงัสือชีช้วน    
ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมย่ืนตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ท่ี  website ของส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้หากผู้ลงทนุมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้แนะน าการลงทนุให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจ ซือ้หน่วย

ลงทนุ โดยควรลงทนุเม่ือเหน็ว่าการลงทนุในกองทนุรวมนี ้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักลา่วได้ 
 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล้ อินคัม ฟันด์ 23 
(MSI23) 

 

ประเภทกองทนุรวม กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้ 
 

ได้รับอนมุตัิจดัตัง้กองทนุรวมโดย ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประเภทกองทนุรวม
ตามที่แสดงในข้อมลูที่
ใช้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม 
ณ จดุขาย 

- บริษัทจดัการอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ช่ือบริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
อยูใ่นกลุม่ได้รับการรับรอง CAC* 

กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมมีประกนัหรือ
กองทนุรวมคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

ไม่ใช่ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ช่ือผู้ประกนั ไม่ม ี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย วนัท่ีจดทะเบียน ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัปิด IPO 
ความถ่ีในการเปิดซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 

เปิดเสนอขายครัง้แรกครัง้เดียวในช่วง IPO อายโุครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต ่ากว่า 2 ปี 11 
เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2% ของมลูค่าเงินทนุจดทะเบียน 

    ควำมเส่ียงต ่ำ / มีควำมซับซ้อนต ่ำ                                                                                          ควำมเส่ียงสูง / มีควำมซับซ้อนสูง 
1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทนุรวม
ตลาดเงินที่

ลงทนุเฉพาะใน
ประเทศ 

กองทนุรวม
ตลาดเงินที่
ลงทนุใน

ตา่งประเทศ
บางสว่น 

กองทนุรวม
พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทนุรวม 
ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม 
ตราสารทนุ 

กองทนุรวม
หมวด

อตุสาหกรรม 

กองทนุรวม 
ที่ลงทนุใน
ทรัพย์สิน
ทางเลือก 

 หมำยเหตุ : กองทุนนีมี้ระดับควำมเส่ียงของกำรลงทุนอยู่ในระดับท่ี 4 

นโยบำยกำรลงทุน  
 

 

กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงทุนประเภทใด 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน 
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐ และ/หรือเอกชน ที่มีคณุภาพ 
ที่เสนอขายทัง้ในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เชน่ 
(1) ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแหง่ชาติ พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 
(2) ตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตราสารหนีท้ี่ออก
โดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารตา่งประเทศ เงินฝาก 
(3) ตราสารหนีเ้อกชนที่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดับที่สามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade) 
ทัง้นี ้กองทุนจะลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจ านวน (Fully hedge) 

กองทนุนีเ้หมาะส าหรับผู้ลงทนุที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสาร
หนีท้ี่เสนอขายทัง้ในและต่างประเทศได้ และคาดหวงัผลตอบแทนในระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว โดยผู้ ลงทุนต้องสามารถลงทุนได้อย่างน้อย 
ประมาณ 3 ปี 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

(1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร : ผู้ออก 
ตราสารอาจไมส่ามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามก าหนด 
(2) ความเสี ่ยงจากอตัราแลกเปลี ่ยน : ไม่มี เนื่องจากมีการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินทัง้จ านวน  
(3) ความเสี่ยงอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุอาจมี
ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุในตา่งประเทศ (Country and Political 
Risk) และปัจจยัความเสี่ยงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ 
(Repatriation Risk) 

กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม 
กองทนุรวมนีมี้กลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบอายุ
ของทรัพย์สินนัน้ (buy-and-hold fund) 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
1. การผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร หากผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
2. การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้จะ
ท าให้ราคาตราสารหนีท้ี่กองทนุลงทนุมีราคาตลาดลดลง ซึง่จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุต ่าลงตามราคาตลาด หรือหากอตัราดอกเบีย้ในตลาดลดลงจะท า
ให้ราคาตราสารหนีท้ี่กองทนุลงทนุมีราคาตลาดสงูขึน้ ซึง่จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุสงูขึน้ 

IPO 14 – 20 กุมภำพนัธ์ 2560 

MSI23 

* โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทน 
บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ เฉพาะผลตอบแทนท่ีได้รับจากตราสารท่ีกองทนุลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ 3 เดือน ในอตัราเฉล่ียไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2.70% ตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตราไว้ โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทนุ เป็นดงันี ้

ช่ือตรำสำร/ผู้ออก(1) อันดับ 
ควำมน่ำเช่ือถือ 

ผลตอบแทนของตรำสำร
ในรูปของเงนิบำท

โดยประมำณ (%ต่อปี) 

สัดส่วนกำรลงทุน 
โดยประมำณ 

ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ
จะได้รับจำกกำรลงทุน 
โดยประมำณ (% ต่อปี) 

หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRIS : BBB+ 3.25% 20.00% 0.64% 
หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) TRIS : A- 2.58% 8.00% 0.21% 
หุ้นกู้บริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) TRIS : BBB+ 3.35% 17.00% 0.56% 
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) TRIS : A- 2.75% 8.00% 0.23% 
หุ้นกู้บริษัท เอเซยีเสริมกิจลีสซิง่ จ ากดั (มหาชน) TRIS : BBB+ 2.85% 17.00% 0.48% 
หุ้นกู้บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRIS : BBB+ 2.58% 8.00% 0.21% 
หุ้นกู้บริษัท ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) TRIS : A- 2.51% 4.00% 0.10% 
หุ้นกู้บริษัท ฐิตกิร จ ากดั (มหาชน) TRIS : A- 2.76% 17.00% 0.46% 
พนัธบตัรรัฐบาลไทย TRIS : AAA 1.35% 1.00% 0.01% 
ประมำณกำรผลตอบแทน 2.90% 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุน 0.20% 
ประมำณกำรผลตอบแทนหลังหักค่ำใช้จ่ำย 2.70% 

หมำยเหตุ:  
 (1) ตราสารหนีมี้อายคุงเหลือประมาณ 3 ปี (แหลง่ที่มาของข้อมลู : จากผู้ขาย ณ วนัท่ี 9 ก.พ. 60) โดยกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารอ่ืนแทนและ/หรือเพิ่มเตมิจากตราสารท่ี

ระบุไว้ข้างต้น เช่น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด(มหาชน), บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน), บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์  
(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) หรือตราสารอ่ืนท่ีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุจะมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (ไม่ต ่าากว่า BBB-)  

(2) ระยะเวลาการลงทนุประมาณ 3 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิ 
(3) หากไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราท่ีระบุไว้ ทัง้นี  ้ตราสารท่ีลงทนุ 

สดัสว่นการลงทนุ หรือประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลง ในกรณีท่ีไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้หรืออตัราดอกเบีย้ในตลาดหรือ
โครงสร้างภาษีของประเทศท่ีไปลงทนุ มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

(4) สดัสว่นการลงทนุ และประมาณการคา่ใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร แตค่ดิไม่เกินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
(5) กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินเตม็จ านวน (Fully Hedge) ส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศ 
(6)  ในกรณีตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุมีอายคุงเหลือมากกว่าอายโุครงการ กองทนุจะขายตราสารหนีด้งักลา่วก่อนครบก าหนดอายโุครงการและอาจจะลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้อ่ืนแทน 
 

ค่ำธรรมเนียม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรซือ้/ขำยหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ของมูลค่ำเงนิทนุจดทะเบียน) 
การจดัการ ไม่เกิน 0.95% ตอ่ปี 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ตอ่ปี 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.50% ตอ่ปี 
การจดัตัง้กองทนุ ไม่เกิน 0.50% ตอ่ปี 
รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.00% ตอ่ปี 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
คา่ธรรมเนียมการขาย ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 50 บาท / 1 รายการ 

*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับ ดงันัน้  
ผู้ลงทนุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

กำรซือ้หน่วยลงทุน : 
- วนัท าการซือ้ครัง้แรก 14 – 20 กุมภำพันธ์ 2560 
- มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก 10,000 บาท 
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมต ิ
- วนัท าการขายคืน  บริษัทจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิภายใน 2 วนัท าการ  
                                     ก่อนวนัครบอายโุครงการ โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
                                     อตัโนมตัไิปยงักองทนุเปิดเอ็มเอฟซพีนัธบตัรตลาดเงิน 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ท่ี  www.mfcfund.com 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
วธีิกำรช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี 
จ ากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 
1. ธ.กรุงไทย เลขท่ีบญัชี 000-6-13599-4 (Comp Code : 5138) 
2. ธ.กรุงศรีอยธุยา เลขท่ีบญัชี 777-0-04900-1 (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
3. ธ.กสกิรไทย เลขท่ีบญัชี 718-1-04251-0 (ATM Code : 33502) 
4. ธ.ทหารไทย (Comp Code : 226 ATM Code : 0902) (รับเฉพาะเงินสด) 
5. ธ.ไทยพาณิชย์ เลขท่ีบญัชี 111-3-05421-1 (Comp Code : 0536) 
6. ธ.ธนชาต (Service Code : MFC) 
7. ธ.ออมสนิ (Com. Code : MFC) (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน 
           รำยช่ือ                                        วันท่ีเร่ิมบริหำรกองทุนนี ้
(1) นางสาวจริยา พิมลไพบลูย์                            วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
ผู้จดัการกองทนุหลกัของกองทนุในสว่น ตราสารหนีใ้นประเทศ            
(2) ดร. ชาญวฒุ ิ รุ่งแสงมนญู                             วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
ผู้จดัการกองทนุหลกัของกองทนุในสว่น ตราสารหนีต้า่งประเทศและอตัราแลกเปลีย่น 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ชัน้ G และชัน้ 21 - 23 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 

10110 โทรศพัท์ : 0-2649-2000 www.mfcfund.com  E-mail: mfccontactcenter@mfcfund.com 
ส านกังานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ชัน้ 4 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 โทรศพัท์ : 0-2835-3055-7 
ส านกังานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เลขที่ 7/222  อาคารเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ชัน้ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

10700 โทรศพัท์ : 0-2014-3150-2 
ส านกังานสาขาขอนแก่น ชัน้ 1 ศนูย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มติรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศพัท์ : 043-204014-16 
ส านกังานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เลขที่ 99, 99/1, 99/2, หมู่ที่ 4 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ห้อง 346 โซนบี ชัน้ 3 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ 

    จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์ : 053-288-955-59  
ส านกังานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เลขที ่74 - 75 หมู่ที่ 5 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ชัน้ 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000 โทรศพัท์ : 076-307-070 
ส านกังานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เลขที่ 99,99/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศพัท์:038-942-960-64 
ส านกังานสาขาเซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก เลขท่ี 9/99 หมู่ 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซา่ พิษณโุลก ชัน้ 3 ถ.สงิห์วฒัน์ ต.พลายชมุพล อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 โทรศพัท์ : 055-008-980-2 
ส านกังานสาขาเซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เลขท่ี 311 หมู่ 7 อาคารเซน็ทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชัน้ 2 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศพัท์ : 045-422-890-92 
ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและข้อผกูพนัได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 
- การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุต้องศกึษาข้อมลูเพ่ือท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
รวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 10 ก.พ. 60 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 


