แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป
MFC Mid Small Cap Fund (M-MIDSMALL)
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รบั เงินปันผล : M-MIDSMALL-D
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-D)
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา
มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
สำหรับส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
ธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-D)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มกี ารลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจ
มีความไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ผลประกอบการของบริษัทหรือ
ของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิ น
ลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อัน อาจเกิดจากนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-D)
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความสี่ยงที่สำคัญ

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดตามรอบปีบญ
ั ชีของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)1
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก3
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
1.00%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
1.00%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลีย่ นออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ผลการดำเนินงาน
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*

1. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. แบบย้อนหลังตามปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -44.56%
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 17.05% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หน่วย)
19 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
2.9111
12 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
0.2500
17 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561
0.2940
18 เมษายน 2560 27 เมษายน 2560
0.5700
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2558 (วันจดทะเบียนของกองทุน M-MIDSMALL)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บาท
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–13.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
การขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) : ทุกวันทำการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. คุณวริชญ์ ธรรมสุจริต
21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนในประเทศ)
3.2635 เท่า
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
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- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
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บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839
บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู:่ 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
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
ผลประโยชน์
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูลอื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 195,136,492.17 บาท
(30 เมษายน 2564)
มูลค่าหน่วยลงทุน 15.0938 บาท/หน่วย
Morningstar Rating Overall
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึง
มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ ร ั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ชวนของกองทุน รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
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แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป
MFC Mid Small Cap Fund (M-MIDSMALL)
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล : M-MIDSMALL-A
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่ไม่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-A)
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา
มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อ ไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
สำหรับส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
ธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มกี ารลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจ
มีความไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ผลประกอบการของบริษัทหรือ
ของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิ น
ลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความสี่ยงที่สำคัญ

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หมายเหตุ
1. เนื่องจากชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-A) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้น
ผู้ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูลของกองทุน M-MIDSMALL-D ได้
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดตามรอบปีบญ
ั ชีของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)1
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก3
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
1.00%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
1.00%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บาท/ รายการ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลีย่ นออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ผลการดำเนินงาน
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. แบบย้อนหลังตามปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -44.56%
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 17.05% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

หมายเหตุ
1. เนื่องจากชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-A) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถ
อ้างอิงข้อมูลของกองทุน M-MIDSMALL-D ได้
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่ไม่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-A)
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ไม่จ่ายเงินปันผล
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2558 (วันจดทะเบียนของกองทุน M-MIDSMALL)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บาท
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–13.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
การขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) : ทุกวันทำการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. คุณวริชญ์ ธรรมสุจริต
21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนในประเทศ)
3.2635 เท่า
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่ไม่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-A)
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ติดต่อสอบถาม

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839
บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปที่ไม่รบั เงินปั นผล (M-MIDSMALL-A)

9

รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ผลประโยชน์

ข้อมูลอื่นๆ
(30 เมษายน 2564)

ที่อยู:่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ
ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 195,136,492.17 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 15.0938 บาท/หน่วย
Morningstar Rating Overall

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึง
มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ ร ั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ชวนของกองทุน รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
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แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป
MFC Mid Small Cap Fund (M-MIDSMALL)
ชนิดเพื่อการออม : M-MIDSMALL-SSF
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF)
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา
มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อ ไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
สำหรับส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
ธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนต้องลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนีไ้ ม่น้อยกว่า 10
ปีบริบูรณ์เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมทีก่ ฎหมายกำหนด

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มกี ารลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจ
มีความไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ผลประกอบการของบริษัทหรือ
ของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิ น
ลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมตามประกาศลงทุนด้วย
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ
หรือนำไปเป็นประกันได้
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความสี่ยงที่สำคัญ

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หมายเหตุ
1. เนื่องจากชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้น ผู้ลงทุน
สามารถอ้างอิงข้อมูลของกองทุน M-MIDSMALL-D ได้
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดตามรอบปีบญ
ั ชีของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)1
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก3
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออมภายใต้การจัดการของบลจ.อื่น
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

สูงสุดไม่เกิน
1.00%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่เก็บ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 1.00

1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ
ล่าสุดก่อนวันทำรายการโอนย้าย (วัน T-1)
ไม่เก็บ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ไม่เกิน 1.00
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
50 บาท/ 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลีย่ นออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ผลการดำเนินงาน
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. แบบย้อนหลังตามปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -44.56%
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 17.05% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

หมายเหตุ
1. เนื่องจากชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนัน้ ผู้ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูล
ของกองทุน M-MIDSMALL-D ได้
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เนื่องจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF)
เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้น จึงยังไม่มีการ
จ่ายปันผลในชนิดหน่วยลงทุนนี้
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2558 (วันจดทะเบียนของกองทุน M-MIDSMALL)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บาท
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–13.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
การขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) : ทุกวันทำการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. คุณวริชญ์ ธรรมสุจริต
21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนในประเทศ)
3.2635 เท่า
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
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- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839
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บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู:่ 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
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
ผลประโยชน์
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูลอื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 195,136,492.17 บาท
(30 เมษายน 2564)
มูลค่าหน่วยลงทุน 15.0938 บาท/หน่วย
Morningstar Rating Overall
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึง
มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ ร ั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ชวนของกองทุน รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
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แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป
MFC Mid Small Cap Fund (M-MIDSMALL)
ชนิดกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ : M-MIDSMALL-PVD
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (M-MIDSMALL-PVD)
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา
มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อ ไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
สำหรับส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
ธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น โดยเป็น
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มกี ารลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจ
มีความไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ผลประกอบการของบริษัทหรือ
ของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิ น
ลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
25% ของ NAV ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความสี่ยงที่สำคัญ

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หมายเหตุ
1. เนื่องจากชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (M-MIDSMALL-PVD) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้น ผู้
ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูลของกองทุน M-MIDSMALL-D ได้
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดตามรอบปีบญ
ั ชีของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)1
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก3
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
1.00%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
ไม่เก็บ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลีย่ นออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ผลการดำเนินงาน
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. แบบย้อนหลังตามปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -44.56%
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 17.05% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งยังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

หมายเหตุ
1. เนื่องจากชนิดกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (M-MIDSMALL-PVD) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถ
อ้างอิงข้อมูลของกองทุน M-MIDSMALL-D ได้
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ไม่จ่ายเงินปันผล
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2558 (วันจดทะเบียนของกองทุน M-MIDSMALL)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง : ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–13.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
การขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) : ทุกวันทำการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. คุณวริชญ์ ธรรมสุจริต
21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนในประเทศ)
3.2635 เท่า
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
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ติดต่อสอบถาม

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839
บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
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รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ผลประโยชน์

ข้อมูลอื่นๆ
(30 เมษายน 2564)

ที่อยู:่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ
ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 195,136,492.17 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 15.0938 บาท/หน่วย
Morningstar Rating Overall

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึง
มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ ร ั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ชวนของกองทุน รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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