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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์กองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์  
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปีที่ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปีที่ 1144  สิน้สุดวันที่ สิน้สุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟลก็ซิเบลิฟันด์ 

ชื่อองักฤษ  MFC FLEXIBLE FUND (MFX) 

ประเภท  กองทุนรวมผสมที่ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน    
ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสาร       
แห่งหนี ้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทนุ ตลอดจนหลกัทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตดัสินใจ
ของบริษทัจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละ
ขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทนุที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอตัราไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธทิี่
เกิดขึ้นจรงิ (realized) ในแต่ละงวดบัญชทีี่จะจ่ายเงินปันผล 

มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครัง้แรก 10,000 บาท 

วันที่ที่ได้รับอนมุติัให้จัดต้ังและจัดการกองทนุรวม วันที่ 29 มิถุนายน 2542 

วันที่จดทะเบยีนกองทุนรวม วันที่ 13 ตุลาคม 2542 

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2542 – วันที่ 6 ตุลาคม 2542 

ปัจจัยหลักที่สง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 

• การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีก่องทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และอุตสาหกรรม  

• ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพยท์ี่กองทุนไดล้งทุน ซึง่ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
ตามจํานวน หรอืในระยะเวลาที่กําหนด 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวมคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม  

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ําคัญของกองทุนรวม 

• กองทุนรวมนี้มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

• กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

จํานวนเงินทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท 

• กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงินลงทนุลักษณะใด 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟลก็ซิเบลิฟันด์ เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทุนทีส่ามารถลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะ
ยาว  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ด ีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

• กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทนุในทรัพย์สินใด 

กองทุนจะกระจายเงินลงทุนในตราสารแหง่ทุน ตราสารแหง่หนี้ และหรือ เงนิฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตลอดจน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุน
ตามนโยบายดังกล่าว ขึ้นอยูก่ับการตัดสินใจของบริษทัจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่
ละขณะ เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทัง้นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivative) หรือตราสารหนี้ที่มกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกับตัวแปร (Structure Note) 

• ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหนว่ยลงทุนที่เพิ่มขึน้ (Capital Gain) อันเนื่องมาจากดัชนีของตลาด
หลักทรัพย์ หรอืดอกเบี้ยของตราสารหนี้ และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของตราสารที่ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยงัมีโอกาสที่จะ
ได้รับเงินปันผลจากกองทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ   
บวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึ้นทั้งสิ้น (แล้วแต่กรณ)ี ของโครงการในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายจากกาํไรสะสม 
โดยไม่รวมกําไรหรือขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกดิขึ้น (Unrealized profit/Loss) เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมจนถึงงวด
บัญชีที่จะจ่ายเงนิปันผลตามที่บริษทัจัดการเห็นสมควร 

• ปัจจัยใดที่มผีลกระทบอย่างมนีัยสําคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีก่องทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอุตสาหกรรม  

• ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพยท์ี่กองทุนได้ลงทุน ซึง่ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ได้ตามจํานวน หรือในระยะเวลาที่กําหนด. 
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• การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟลก็ซิเบลิฟันด์ เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่ง        
จะลงทุนทัง้ในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่น ดังนั้นจึงมีความเสีย่งสูงกว่ากองทนุรวมตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้ทั่วไป 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนต่ํา                        ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนสูง 
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ท่ีลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก 

. 

• การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตัวชี้วัด (Benchmark) ใด   
ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจาก 3 ดัชนี ตามสัดส่วนดังตอ่ไปนี ้
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Return) ร้อยละ 50 
2. ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 25 
3. ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ป ีเฉลี่ยของธนาคาร 3 แหง่ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย                     

และธนาคารไทยพาณิชย)์ ร้อยละ 25 

• ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเทา่ใด  

ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ในระยะปานกลางถงึระยะยาว 

• กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผูป้ระกันเงินลงทนุหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม ่อย่างไร 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟลก็ซิเบลิฟันด์  เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทนุ และ ไม่คุ้มครองเงินต้น 

• กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

วันที่ 31 ธันวาคม 

• กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังจะไดร้ับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ (Capital Gain) อัน
เนื่องมาจากดัชนีของตลาดหลกัทรัพย์ หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของตราสารที่ลงทุน รวมถึง
โอกาสที่จะไดร้บัเงินปันผลจากกองทุนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟล็กซิเบลิฟนัด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟล็กซิเบลิฟนัด์  44  

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับขอ้กําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

กรณกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ลงทนุขัน้ต่ํา 10,000 บาท ในการซื้อครัง้แรก และ 1,000 บาท ในการซือ้ครั้งตอ่ไป บวกค่าธรรมเนยีมขายหนว่ยลงทุน 
(ถา้ม)ี   

[จํานวนหน่วยลงทนุ = จาํนวนเงินลงทนุ / (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี))]. 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟลก็ซิเบิลฟันด์ ได้ทกุวันทําการ ตัง้แต่เวลาเริ่มทําการ ถึง 
15.30 น. โดยตดิต่อที่บริษทัจัดการ หรือ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กรณกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทาํการ ถงึเวลา 13.00 น. โดยติดต่อที่
บริษทัจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการนํา
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหนว่ยลงทุนหรอืจ่ายเปน็เช็คธนาคารขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

• ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนไดโ้ดยวิธีใด 

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุน ไดท้างโทรศัพทห์มายเลข 0-2649-2000 หรือ ทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จัดการ (www.mfcfund.com). 

• กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

• กองทุนรวมมีข้อกําหนดเกีย่วกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแ้ล้ว และการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร  

บริษทัจัดการอาจเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่
รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดรูายละเอียดเงื่อนไขการ            
เลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่รับไว้แล้ว หรือการ
หยุดรับคําส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
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• วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

ไม่มี  

• กองทุนรวมกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร 

ผู้ลงทนุสามารถดูรายละเอยีดเงือ่นไขวธิีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนเพิ่มเติมไดใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

• กองทุนนี้มีการออกและสง่มอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หรือไม ่อย่างไร 

บริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันคําส่ังซื้อหนว่ยลงทุนพรอ้มหนังสอืรบัรองสิทธใินหนว่ย
ลงทนุ (Statement of Holding) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถดัจากวันทาํการซื้อขาย
หน่วยลงทนุ 

• ผู้ถือหน่วยอาจถูกจํากัดสทิธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะถูกจํากัดสิทธิออกเสียงในกรณทีี่ถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ประกาศกาํหนดหรอืในกรณีอื่น 
(ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหนว่ยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้แล้วทั้งหมดรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติดงักลา่ว 

• ช่องทางและวธิกีารร้องเรียน 

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อไดท้ี่ บรษิทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน)  
ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท ์0-2263-6000 

• นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 
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คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับบคุคลที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิการของกองทุนรวม 

• ใครเป็นผูบ้ริหารจัดการกองทนุรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบรษิัทบ้าง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) เปน็ผู้บริหารจดัการกองทุนรวม                               
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทจดัการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดงัต่อไปนี ้

กรรมการ 

(1) ดร.ณรงค์ชัย  อคัรเศรณี  (2) นายสดาวุธ เตชะอุบล 
(3) ดร.โชคชัย อกัษรนันท ์ (4) นายวรวทิย์ ชัยลิมปมนตร ี
(5) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (6) ดร.ธัชพล กาญจนกูล 
(7) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (8) พลเอกเลิศรตัน ์รัตนวานิช 
(9) นางอุไร ร่มโพธหิยก (10) นายสุวิชญ โรจนวานิช 
(11) นายกริช อัมโภชน์ (12) นายบุญชัย โชควัฒนา 
(13) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (14) นางสาวประภา ปูรณโชต ิ

ผู้บริหาร 

(1) นางสาวประภา ปูรณโชต ิ (2) นางจิราพร  บญุวานิช 
(3) นางพัณณรัชต์  บรรพโต (4) นางรจติพร  มนะเวส 
(5) นายทอมมี่  เตชะอุบล (6) นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี

คณะกรรมการการลงทุน  

(1) นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ (2) นางพัณณรัชต์  บรรพโต  
(3) นายทอมมี่  เตชะอุบล  (4) นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี
(5) นายชาคริต  พชืพันธ ์ (6) นางณัฐรา อิสรนิทร ์
(7) นายชาญวุฒิ รุง่แสงมนูญ (8) นายสุทยุต เชือ้พานิช 
(9) นายพิพัฒน์ นรานันทน ์ (10) นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง 

• บริษัทจัดการมีจํานวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บรษิัทจดัการมีกองทุนรวมทัง้หมดที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการ                          
จํานวน 110 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 197,407.45 ล้านบาท  
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• ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคณุสมบัติอย่างไร และมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบอะไรบ้าง 

ผู้จัดการกองทุน ได้แก ่

ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
(1)  นางสาวสุทธินีย์ พรหมสุวรรณ 
ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน 
ในส่วนตราสารทุนในประเทศ 

• ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาการธนาคารและ
การเงิน จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท  สาขาการเงินและการ
ลงทุน จาก University of 
Edinburgh สหราชอาณาจักร 

• นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย Private Equity 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

(2)  นายชาคริต พืชพันธ์ 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วนตราสารทุนในประเทศ 

• ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขา
การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ
จาก Birmingham University 
ประเทศอังกฤษ 

• นักวิเคราะห์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
มหาสมุทร จํากัด 

• Crosby Research (Thailand) Ltd. 
• ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ พารา จํากัด (มหาชน) 
• ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.หยวนต้า จํากัด 
• ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน

ประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เอส จี            
สินเอเซีย จํากัด 

• ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย บล. ซิกโก้ 
จํากัด 

• ผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน              
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน           
เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
(3)  นางสาวจริยา พิมลไพบูลย์ 
ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการเงิน (MIF) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์                 
บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์สยาม จํากัด 
(บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด ในปัจจุบัน) 

• นักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตราสารหนี้
ภายในประเทศ, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

(4)  นายรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)                
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทนุ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน นครหลวงไทย จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ฟินันซ่า จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน  ได้แก ่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ใหเ้ปน็ไปตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว ้
3. ติดตามผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน  
5. จัดทํารายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพยส์ินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว ้

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู:่ อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานกัพหลโยธิน ชั้น 11  
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1  โทรสาร 0-2470-1996-7 

นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมาย ใน
การรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
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• ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน 

นายประวิทย์ ววิรรณธนานุตร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ  
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ นายไกรสทิธิ์ ศิลปมงคลกุล 

บริษทั พีวี ออดทิ จํากดั  
ที่อยู:่  เลขที่ 100/19 อาคารว่องวาณชิ ตึกบี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

• ใครเปน็ผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อให้การชําระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ที่อยู:่  ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111 

• ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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  
-  สาขาเซ็นทรัล (แจ้งวัฒนะ)  โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
-  สาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3206 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต๊ด จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2652-8948,02-6547570 
บริษทัหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท์ 0-2672-5999 ต่อ 5294 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951-6  
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5555 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 560-70 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7168-9 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1718  
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 1801-3 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808 - 809 
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คําถาม - คําตอบว่าผูล้งทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนจากช่องทางใด 

• หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุ จะทราบจากช่องทางใดบ้าง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  
ที่อยู:่  ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000                
และ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทแตง่ตั้ง 

 

ความเสี่ยงในการลงทนุ และแนวทางการบริหารจดัการลงทนุเพื่อลดควความเสี่ยงในการลงทนุ และแนวทางการบริหารจดัการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงแตล่ะประเภทามเสี่ยงแตล่ะประเภท  

เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุน
ตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ท้ังนี้ กองทุน
จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือตราสารหนี้ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน 
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความม่ันคงของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสาร และการบันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด จะเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  
ความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว เช่น 
(1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตรา

สารไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามท่ีกําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทท่ีมีความม่ันคง มีสถานะการเงินที่ดี 
และ/หรือ บริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นต้น 

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความ      
ผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย 
ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ํา โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
พ้ืนฐานของตราสาร และสภาวการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้น รวมท้ังปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสมใน
การกระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละรายบริษัท นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบ Value-at-Risk ร่วมด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดจากการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
(Potential Maximum Loss) 

(3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้น
ขาดสภาพคล่อง โดยการซ้ือขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปรมิาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ใน
ช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพคล่องสูง เพื่อ
ความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 

ท้ังนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน.. 
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สรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวมสรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวม  

ตารางสรปุอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม  

อัตราส่วนการลงทุน 
เปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนกรณี

กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit) 
- การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Financial 
Institution Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 20 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ละรายที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 5 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญารวมทุกรายที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Total Non-Investment Grade) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15 

อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 30 
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) 
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน                

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 45 

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 10 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงิตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนนตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน11  

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 อัตราตามโครงการ (3) เรียกเก็บจริง (2) 
 (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *) 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี 1.60 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10 ต่อปี 0.05 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ไม่เกิน 0.10 ต่อปี 0.11 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย  
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 
ค่าประกาศแจง้ความ ตามที่จ่ายจริง 0.22 
ค่าสอบบัญช ี ตามที่จ่ายจริง 0.11 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ตามที่จ่ายจริง 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ไม่เกิน 2.70 2.10 

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00 0.10 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.50 ยกเว้นค่าธรรมเนยีม 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืน (ถ้ามี) (1) ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหตุ 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง 
(2) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(3) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

* มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ อื่นๆ ณ วันที่คํานวณ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
 

 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟล็กซิเบลิฟนัด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟล็กซิเบลิฟนัด์  1133  

 

การลงทนุและผลการดําเนนิงานการลงทนุและผลการดําเนนิงาน  

••  รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     38,803,845.69 93.59
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     37,530,619.15 90.52
 ธุรกิจการเกษตร     
  บมจ.จีเอฟพีที GFPT 300 3,840.00 0.01
 อาหารและเครื่องดื่ม     
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 19,300 617,600.00 1.49
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 26,800 554,760.00 1.34
  บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 1,700 87,125.00 0.21
  บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ TUF 300 21,525.00 0.05
 ธนาคาร     
  บมจ.ธนาคารกสกิรไทย KBANK 13,900 2,168,400.00 5.23
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 10,100 1,449,350.00 3.50
  บมจ.ธนาคารกรงุไทย KTB 71,900 1,186,350.00 2.86
  บมจ.ธนาคารกรงุเทพ BBL 4,700 836,600.00 2.02
  บมจ.ธนาคารทหารไทย TMB 189,700 390,782.00 0.94
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์     
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 20,900 1,651,100.00 3.98
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 19,800 396,000.00 0.96
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา CPN 36,600 1,500,600.00 3.62
  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LH 70,800 633,660.00 1.53
  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 28,500 441,750.00 1.07

  
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์           
คอนสตรคัชั่น 

STEC 23,871 315,097.20 0.76

  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น WHA 6,200 173,600.00 0.42
  บมจ.ศุภาลัย SPALI 10,300 150,380.00 0.36
  บมจ.บางกอกแลนด์ BLAND 55,300 85,162.00 0.21
  บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น TICON 5,600 88,480.00 0.21
  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 4,300 78,260.00 0.19
 วัสดุก่อสร้าง     
  บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 122,800 1,927,960.00 4.65
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 3,700 1,480,000.00 3.57



กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟล็กซิเบลิฟนัด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเฟล็กซิเบลิฟนัด์  1144  

 
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย์   (บาท)   

 พลังงานและสาธารณูปโภค     
  บมจ.ปตท. PTT 6,200 1,773,200.00 4.28
  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 7,913 1,317,514.50 3.18
  บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 43,600 1,220,800.00 2.94
  บมจ.เอสพีซีจี SPCG 17,000 323,000.00 0.78
  บมจ.โกลว์ พลังงาน GLOW 2,900 204,450.00 0.49
  บมจ.เด็มโก้ DEMCO 17,880 129,630.00 0.31
  บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 200 24,500.00 0.06
 การแพทย์     
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 10,300 1,210,250.00 2.92
  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ BH 1,100 96,525.00 0.23
 การท่องเที่ยวและสันทนาการ     
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 900 24,750.00 0.06
 ขนสง่และโลจิสติกส์     
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 149,800 1,303,260.00 3.14
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 7,300 1,157,050.00 2.79
  บมจ.สายการบินนกแอร์ NOK 18,400 349,600.00 0.84
  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 78,700 288,042.00 0.69
 พาณิชย์     
  บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 19,600 823,200.00 1.99
  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 11,183 104,561.05 0.25
 สื่อและสิ่งพิมพ์     
  บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 34,008 333,278.40 0.80
  บมจ.บีอีซี เวิลด์ BEC 5,500 277,750.00 0.67
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
  บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น INTUCH 42,100 2,852,275.00 6.88
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 10,200 2,034,900.00 4.91
  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 249,100 1,668,970.00 4.03
  บมจ.ไทยคม THCOM 24,800 1,004,400.00 2.42
  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 55,900 827,320.00 2.00
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC 3,500 339,500.00 0.82
  บมจ.เจ มาร์ท JMART 10,700 215,070.00 0.52
 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)     
  บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 1,273,800 1,388,442.00 3.35
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย์   (บาท)   
ใบสําคัญแสดงสิทธิ     4,971.54 0.01
  บมจ. เด็มโก้ - W6 DEMCO-W6 1,862 2,364.74 0.01
  บมจ. เด็มโก้ - W5 DEMCO-W5 1,862 2,606.80 0.01
หน่วยลงทุน     1,268,255.00 3.06

  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์       
ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

CPTGF 128,100 1,197,735.00 2.89

  
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

BTSGIF 8,200 70,520.00 0.17

เงินฝากธนาคาร     2,331,848.91 5.62
ทรัพย์สินอื่น     1,030,481.26 2.49
หนี้สินอื่น     (702,837.59) (1.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     41,463,338.27 100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) 

• รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทนุ 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 
ผู้ค้ําประกัน 

2,331,848.91 5.62 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 

- - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV 

• รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนา่เชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
อันดับ 

ความน่าเชื่อถือ 
ประเภท 

 
ผู้ออก 

 
ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วัน 
ครบกําหนด 

 TRIS FITCH 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 
(บาท) 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 2,168,894.77 
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - - - - 145,851.52 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - - 17,102.62 
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• ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 
ผลการดําเนินงานสิ้นสุด 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (27 ก.ย. 56) (28 มิ.ย. 56) (28 ธ.ค. 55) (30 ธ.ค. 53)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ -11.22 -13.65 -6.50 23.07
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -4.41 -5.25 -2.95 16.92  
หมายเหตุ    
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Return) ร้อยละ 50, ผลตอบแทนของ ThaiBMA Index (Total 

Return Index) ร้อยละ 25 และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์) ร้อยละ 25 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟลก็ซิเบิลฟนัด์ มิไดร้ับการรบัรองหรือสนบัสนนุ หรือส่งเสริมการขายหรอืเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่วา่โดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้                 
SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จดัทํา และคาํนวณดัชนีหลักทรพัย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
โดยตลาดหลกัทรพัย์ไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรพัย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผดิชอบในความผดิพลาดท่ีเกดิจากการคํานวณดชันีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครือ่งหมายบริการของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย” 

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร ์ 

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000  

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่ : อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน  
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1  
  โทรสาร 0-2470-1996-7  
ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
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คําเตือนคําเตือน  

• การลงทุนในหนว่ยลงทุนไมใ่ช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จํานวน ดงันั้น  ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนงัสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอยา่งละเอียดรอบคอบก่อน
ลงทุน และเมือ่มีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซื้อหนว่ยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อ
เห็นว่าการลงทนุในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนดงักล่าวได้ 

• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบรษิัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

• การพจิารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิด้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรอง
ถึงความถูกตอ้งของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหนว่ยลงทุนอาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรอือาจไดร้ับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• บริษทัจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรอืทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษทัจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่
บริษทัจัดการกองทุนรวมลงทนุในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอืน่เพื่อกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจัดให้มรีะบบงาน
ที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนที่ตอ้งการทราบ
ข้อมูลการลงทนุเพื่อบรษิัทจัดการในรายละเอยีด สามารถขอดูข้อมูลไดท้ี่ website ของบรษิัทจดัการและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษทัจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์

• บริษทัจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการทีก่องทุนรวมใช้บริการบคุคลอื่น (Soft 
Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ บริษทัจัดการไม่สามารถรบั Soft 
Commission เพื่อประโยชน์ของบริษทัจัดการได้ เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที่บรษิัทกําหนดและประกาศไว้ 

• ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟลก็ซิเบิลฟันด์ มีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ทีเ่ว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ (www.mfcfund.com) 

 

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชีช้วน 3 กุมภาพันธ์ 2557 




