หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ

IPO 5 – 12 กันยำยน 2559

ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 59

ข้ อมูลสรุ ปนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึง่ สามารถขอได้ จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากหนังสือชี ้ชวน
ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนาการลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจ ซื ้อหน่วย
ลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี สเตเบิล้ อินคัม ฟั นด์ 22
(MSI22)
ประเภทกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม
ตามที่แสดงในข้ อมูลที่
ใช้ เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม
ณ จุดขาย
ชื่อบริษัทจัดการ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
ความถี่ในการเปิ ดซื ้อขาย
หน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายรวม

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ ที่มีการกระจายการลงทุน
น้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
-

ได้ รับอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
นรวมโดย

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
อยูใ่ นกลุม่ ได้ รับการรับรอง CAC
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ไม่จ่าย

กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนรวมมีประกันหรื อ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่
ชื่อผู้ประกัน
วันที่จดทะเบียน

ไม่ใช่

เปิ ดเสนอขายครัง้ แรกครัง้ เดียวในช่วง IPO

อายุโครงการ

ไม่เกิน 2% ของมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน

ควำมเสี่ยงต่ำ / มีควำมซับซ้ อนต่ำ

ไม่มี
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ปิ ด
IPO
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ากว่า 2 ปี
11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน

ควำมเสี่ยงสูง / มีควำมซับซ้ อนสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม
ตลำดเงินที่
ลงทุนเฉพำะ
ในประเทศ

กองทุนรวม
ตลำดเงินที่
ลงทุนใน
ต่ ำงประเทศ
บำงส่ วน

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบำล

กองทุนรวม
ตรำสำรหนี ้

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตรำสำรทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสำหกรรม

กองทุนรวม
ที่ลงทุนใน
ทรัพย์ สิน
ทำงเลือก

MSI22

หมำยเหตุ : กองทุนนีม้ ีระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนอยู่ในระดับที่ 4

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน ที่มีคณ
ุ ภาพ
ที่เสนอขายทังในและต่
้
างประเทศ เช่น
(1) ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(2) ตราสารหนี ้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ น้ ตราสารหนีท้ ี่ออก
โดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก
(3) ตราสารหนี ้เอกชนที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจานวน (Fully hedge)
กลยุทธ์ ในกำรบริ หำรกองทุนรวม
กองทุนรวมนี ้มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ จนครบอายุ
ของทรัพย์สินนัน้ (buy-and-hold fund)
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
1. การผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร หากผู้ออกตราสารไม่สามารถชาระคืนเงิน
ต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามที่กาหนด
2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดสูงขึ ้นจะ
ทาให้ ราคาตราสารหนี ้ที่กองทุนลงทุนมีราคาตลาดลดลง ซึง่ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนต่าลงตามราคาตลาด หรือหากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดลดลงจะทา
ให้ ราคาตราสารหนี ้ที่กองทุนลงทุนมีราคาตลาดสูงขึน้ ซึง่ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนสูงขึ ้น

กองทุนนี ้เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่
เสนอขายทังในและต่
้
างประเทศได้ และคาดหวังผลตอบแทนในระยะปาน
กลางถึงระยะยาว โดยผู้ลงทุนต้ องสามารถลงทุนได้ อย่างน้ อยประมาณ 3 ปี
คำเตือนที่สำคัญ
กองทุนรวมมีการกาหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยมีการ
กระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป (Specific Fund)

ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
(1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร : ผู้ออกตรา
สารอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามกาหนด
(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ไม่มี เนื่องจากมีการป้ องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทังจ
้ านวน
(3) ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจมี
ปั จจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political
Risk) และปั จจัยความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ
(Repatriation Risk)

* โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

1

ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนที่ได้ รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุก 3 เดือน ในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 2.70% ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทุน เป็ นดังนี ้
ผลตอบแทนของตรำสำร สัดส่ วนกำรลงทุน ผลตอบแทนที่คำดว่ ำ
ชื่อตรำสำร/ผู้ออก(1)
อันดับ
ในรู ปของเงินบำท
จะได้ รับจำกกำรลงทุน
ควำมน่ ำเชื่อถือ
โดยประมำณ
โดยประมำณ (%ต่ อปี )
โดยประมำณ (% ต่ อปี )
หุ้นกู้ : บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
TRIS : A
2.24%
8.75%
0.19%
หุ้นกู้ : บริ ษัท ราชธานี ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
2.92%
22.75%
0.66%
หุ้นกู้ : บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
3.42%
22.50%
0.77%
หุ้นกู้ : บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
TRIS : A2.47%
23.00%
0.57%
หุ้นกู้ : บริ ษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
TRIS : BBB
3.07%
23.00%
0.71%
ประมำณกำรผลตอบแทน
2.90%
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำยของกองทุน
0.20%
ประมำณกำรผลตอบแทนหลังหักค่ ำใช้ จ่ำย
2.70%
หมำยเหตุ:
(1) ตราสารหนี ้มีอายุคงเหลือประมาณ 3 ปี (แหล่งที่มาของข้ อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 10 ส.ค.59) โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรื อเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้
ข้ างต้ น เช่น บริ ษัท อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน), บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน), บริ ษัท โตโย-ไทย คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน), บริ ษัท
สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), บริ ษัท สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน), บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน),
บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน), บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน), บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน), บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด
(มหาชน), บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน), บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน), บริ ษัท เงินติดล้ อ จากัด, บริ ษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน), บริ ษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน) หรื อตราสารอื่นที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนจะมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ไม่ต่าากว่า BBB-)
(2) ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ
(3) หากไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ ทังนี
้ ้ ตราสารที่ลงทุน
สัดส่วนการลงทุน หรื อประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้ งไว้ ได้ หรื ออัตราดอกเบี ้ยในตลาดหรื อ
โครงสร้ างภาษี ของประเทศที่ไปลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
(4) สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้ จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร แต่คดิ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
(5) กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจานวน (Fully Hedge) สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ

ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม (% ของมูลค่ ำเงินทุนจดทะเบียน)
การจัดการ
ไม่เกิน 0.95% ต่อปี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
การจัดตังกองทุ
้
น
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ ำซือ้ ขำย)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท / 1 รายการ
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ ดังนัน้
ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

รำยชื่อ
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี ้
(1) นางสาวจริ ยา พิมลไพบูลย์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จดั การกองทุนหลักของกองทุนในส่วน ตราสารหนี ้ในประเทศ
(2) ดร. ชาญวุฒิ รุ่ งแสงมนูญ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จดั การกองทุนหลักของกองทุนในส่วน ตราสารหนี ้ต่างประเทศและอัตราแลกเปลีย่ น

ข้ อมูลกำรซือ้ /ขำยหน่ วยลงทุน
กำรซือ้ หน่ วยลงทุน :
- วันทาการซื ้อครัง้ แรก
5 – 12 กันยำยน 2559
- มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก 10,000 บาท
กำรขำยคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมติ
- วันทาการขายคืน
บริ ษัทจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 2 วันทาการ
ก่อนวันครบอายุโครงการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตไิ ปยังกองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีพนั ธบัตรตลาดเงิน
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบมูลค่ ำทรั พย์ สินรำยวันได้ ท่ ี www.mfcfund.com

ข้ อมูลอื่นๆ

วิธีกำรชำระเงินค่ ำซือ้ หน่ วยลงทุน ชื่อบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)" ซึง่ เป็ นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. ธ.กรุงไทย เลขที่บญ
ั ชี 000-6-13599-4 (Comp Code : 5138)
2. ธ.กรุงศรี อยุธยา เลขที่บญ
ั ชี 777-0-04900-1 (เฉพาะกรุ งเทพฯ และปริมณฑล)
3. ธ.กสิกรไทย เลขที่บญ
ั ชี 718-1-04251-0 (ATM Code : 33502)
4. ธ.ทหารไทย (Comp Code : 226 ATM Code : 0902) (รับเฉพาะเงินสด)
5. ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บญ
ั ชี 111-3-05421-1 (Comp Code : 0536)
6. ธ.ธนชาต (Service Code : MFC)
7. ธ.ออมสิน (Com. Code : MFC) (เฉพาะกรุ งเทพฯ และปริมณฑล)

สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ชัน้ G และชัน้ 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110 โทรศัพท์ : 0-2649-2000 www.mfcfund.com E-mail: mfccontactcenter@mfcfund.com
สานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ ชัน้ 4 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2835-3055-7
สานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เลขที่ 7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ชัน้ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
10700 โทรศัพท์ : 0-2014-3150-2
สานักงานสาขาขอนแก่น ชัน้ 1 ศูนย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ : 043-204014-16
สานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เลขที่ 99, 99/1, 99/2, หมู่ที่ 4 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ห้ อง 346 โซนบี ชัน้ 3 ถ. ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-288-955-59
สานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต เลขที่ 74 - 75 หมู่ที่ 5 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต ชัน้ 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076-307-070
สานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เลขที่ 99,99/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์:038-942-960-64
สานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมู่ 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชัน้ 3 ถ.สิงห์วฒ
ั น์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-008-980-2
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี ้ชวนและโครงการและข้ อผูกพันได้ ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื่อทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 1 ก.ย. 59 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวม และขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
2

