ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
IPO วันที่ 1 – 13 กรกฎำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MFC Stable Income Fund 6 Not for Retail Investors (MSI6AI)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงิน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่เสนอขำยในประเทศ โดยลงทุนในตรำสำรภำครัฐ
และ/หรือรัฐวิสำหกิจ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร
รัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสำหกิจ เป็นต้น ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน เช่น ตรำสำรหนี้ที่ ออกโดย
นิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่ สำมำรถลงทุนได้ (Investment
grade) จำกสถำบันจัดอันดับที่ได้รับกำรยอมรับจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งเงินฝำก
และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะ
ของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ผู้ลงทุนที่คำดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำก และยอมรับผลตอบแทนที่อำจต่ำกว่ำหุ้นได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นกำรได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผูล้ งทุนที่ต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลำประมำณ 3 ปี

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
แผน าพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)
อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่
ของกองทุนรวมตำม
GOV/AAA
National Credit rating
ต่ำ

AA, A

BBB

ต่ำกว่ำ BBB

unrated
สูง

หมำยเหตุ: แรเงำกรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับควำมน่ำเชื่อถือนั้นเกินกว่ำ 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สิน
ที่ลงทุน
ควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน (SD)

ต่ำกว่ำ 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

ต่ำ
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

สูง

>25%

สูง

ต่ำ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk)
กำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออก
ตรำสำรรวม
ต่ำ

≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)

กำรกระจุกตัวลงทุน
ในหมวดอุตสำหกรรมรวม

≤20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

หมำยเหตุ: กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
กำรกระจุกตัวลงทุน
รำยประเทศรวม

≤20%

20-50%

ต่ำ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

50-80%

>80%
สูง
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ค่าธรรมเนียม
* ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
50 บำท / 1 รำยกำร
50 บำท / 1 รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ตำมที่จ่ำยจริง
ตำมที่จ่ำยจริง
หมำยเหตุ :
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.0165 ต่อปีของมูลค่ำเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้
ในกรณีที่อัตรำผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัตติ ำมทีไ่ ด้ระบุใน
รำยละเอียดโครงกำรข้อ 7.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเพิ่มเติมจำกที่ได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกิน
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปีข้ำงต้น
2. ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

4

ผลการดาเนินงานในอดีต
 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark)
ไม่มี เนื่องจำกกองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอำยุโครงกำร
(buy&hold) โดยมีกำรประมำณผลตอบแทนที่คำดหวังไว้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ -

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ไม่จ่ำย
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ภำยใน 2 วันทำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO
ประมำณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
วันทำกำรซื้อ: เสนอขำยครั้งเดียวในช่วง IPO
ระหว่ำงวันที่ 1 – 13 กรกฎำคม 2563
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก : 500,000 บำท
วันทำกำรขำยคืน:
1. บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto
Redemption) เฉพำะผลตอบแทนที่ได้รับจำกตรำสำรที่กองทุนลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 3 เดือน โดยกำรนำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรำยวันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพำะสั่งจ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้
2. บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภำยใน 2 วันทำกำร
ก่อนวันครบอำยุโครงกำร โดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยัง
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรตลำดเงิน (MM-GOV)
ระยะเวลำรับเงินค่ำขำยคืน : ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วันถัดจำกวันทำกำร
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ www.mfcfund.com
รำยชื่อ
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
คุณพิพัฒน์ นรำนันทน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผูจ้ ัดกำรกองทุนหลักของกองทุนในส่วนตรำสำรหนี้ในประเทศ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ปิ่นเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- สำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงศรี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟินันซ่ำ จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ภัทร จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เออีซี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่ำ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหำชน) 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. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวติ จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 – 23
ร้องเรียน
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ได้ที่ www.mfcfund.com
 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำสำนักงำน
ก.ล.ต. ได้ รับ รองถึ ง ควำมถู กต้ องของข้อ มู ล ในหนั ง สือ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น รำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่ วนสรุ ปข้ อมู ลส ำคั ญ ณ วั นที่ 29 มิ ถุ นำยน 2563 แล้ วด้ วยควำมระมั ดระวั ง ในฐำนะผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำร
ดำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ประมาณการอัตราผลตอบแทน
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพำะผลตอบแทนที่ได้รับจำกตรำสำรที่กองทุนลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 3 เดือน ในอัตรำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตรำไว้ โดยรำยละเอียด
ของตรำสำรที่ลงทุน เป็นดังนี้
ชื่อตรำสำร/ผู้ออก

อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ

หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน
หุ้นกูบ้ ริษัท ช. กำรช่ำง จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เงินฝำกธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ประมำณกำรผลตอบแทน
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุน
ประมำณกำรผลตอบแทนหลังหักค่ำใช้จ่ำย

TRIS : ATRIS : ATRIS : A
TRIS : A
TRIS : A
TRIS : A+
FITCH : AAA

ผลตอบแทนของตรำ
สำรในรูปของเงินบำท
โดยประมำณ (ต่อปี)
2.81%
2.38%
2.04%
2.38%
2.21%
1.79%
0.25%

สัดส่วน
กำรลงทุน
โดยประมำณ
15.00%
19.00%
19.00%
19.00%
19.00%
7.00%
2.00%

ผลตอบแทนที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำรลงทุน
โดยประมำณ (ต่อปี)
0.42%
0.45%
0.39%
0.45%
0.42%
0.12%
0.01%
2.26%
0.26%
2.00%

หมำยเหตุ:
(1) ตรำสำรหนี้มีอำยุคงเหลือประมำณ 3 ปี (แหล่งที่มำของข้อมูล: จำกผู้ขำย ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2563)
บริ ษั ท จั ด กำรจะใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในกำรในกำรเปลี่ ย นแปลงทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น หรื อ สั ด ส่ ว นกำรลงทุ น ได้ ต่ อ เมื่ อ เป็ น กำร
ดำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ควำมเสี่ยง
ของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรอื่นแทนและ/หรือ
เพิ่มเติมจำกตรำสำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น เช่น เช่น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) บริษัท เบทำโกร จำกัด (มหำชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน) บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหำชน) บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน) บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) บริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) เป็นต้น และ/หรือตรำสำรที่อยู่
ภำยใต้กรอบกำรลงทุนของ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
(2) ระยะเวลำกำรลงทุนประมำณ 3 ปี นับจำกวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
(3) ประมำณกำรผลตอบแทนดังกล่ำวหักภำษี ณ ที่จ่ำยแล้ว หำกไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้เนื่องจำก
สภำวะตลำด บริษัทจัดกำรอำจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมอัตรำดังกล่ำว
(4) ในกรณีตรำสำรหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอำยุคงเหลือมำกกว่ำอำยุโครงกำร กองทุนจะขำยตรำสำรหนี้ดังกล่ำวก่อนครบ
กำหนดอำยุโครงกำรและอำจจะลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสั้นอื่นแทน
(5) ค่ำใช้จ่ำยที่กองทุนเรียกเก็บอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยเก็บในอัตรำไม่เกินจำกที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน
(6) ในกรณีที่อัตรำผลตอบแทนที่กองทุน ได้รับหลั งหั ก ค่ำใช้จ่ำยสู งกว่ำ อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยต่ อปีที่จ ะรับ ซื้ อ คื น
อัตโนมัติตำมที่ได้ร ะบุ ในรำยละเอียดโครงกำรข้อ 7.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะคิดค่ำธรรมเนียมกำรจัด กำร
เพิ่มเติมจำกที่ได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปีที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขำย
หน่วยลงทุน
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมำยถึง กำรพิจำรณำจำกอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้
ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

ระดับที่น่ำลงทุน

ระดับที่ตำกว่
่ ำน่ำลงทุน

TRIS

Fitch Moody's

S&P

คาอธิบาย
อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีควำมเสีย่ งต่ำที่สุดที่จะไม่สำมำรถชำระ
AAA
หนี้ได้ตำมกำหนด

AAA

AAA(tha)

Aaa

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมำและถือว่ำ มีควำมเสี่ยงต่ำมำกที่จะไม่
สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ตำมกำหนด

A

A(tha)

A

A

ควำมเสีย่ งต่ำที่จะไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมกำหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

ต่ำกว่ำ ต่ำกว่ำ ต่ำกว่ำ
BBB BBB(tha) Baa

BBB ควำมเสีย่ งปำนกลำงที่จะไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมกำหนด
ต่ำกว่ำ
ควำมเสีย่ งสูงที่จะไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมกำหนด
BBB

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน
ปัจจัยทำงกำรเมือง เป็นต้น โดยรำคำตรำสำรหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตรงข้ำมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำดอกเบี้ย เช่น หำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตรำดอกเบี้ยของตรำสำร
หนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นรำคำตรำสำรหนี้ที่ออกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซื้อขำยในระดับรำคำที่
ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกำสเผชิญกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่ำ
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว เกิดจำกกองทุนลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใด ๆ มำกกว่ำ 10% ของ
NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน หรือควำมมั่นคง
ของผู้ออกตรำสำรรำยดังกล่ำว กองทุนอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผันผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำร
ลงทุนในหลำยผู้ออกตรำสำร

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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แบบแสดงข้อมูลประเภทผู้ลงทุน / Classification of Investors

MSI6AI

ข้าพเจ้าชื่อ (Name) ............................................................................................................เลขประจาตัวประชาชน (Personal ID No.
or Passport No.) / ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่ (Juristic Person Registration No.) ...............................................................................
ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ (โปรด
เลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)
I would like to affirm with MFC Asset Management Public Company Limited (the “Company”) that I am an investor who can
be classified as the following: (Please select only one choice)

o

ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนครัง้ แรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป / I have invested with
initial minimum subscription not less than Baht 500,000)
o ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ / Institutional investor as prescribed by the Notification of the
Securities and Exchange Commission about determination of definition of Institutional and High Net Worth Investors
o ผู้ลงทุนรายใหญ่ แยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ / Accredited Investors that can be classified as the follows:
□ ข้าพเจ้าเป็นนิตบ
ิ ุคคล ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้ ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
/ I am a juristic person having any of the following characteristics in accordance with the latest financial
statements reviewed by an auditor
(โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ / Please select and attach document(s))
□ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือ / having shareholder equity not less than Baht 100 million or
□ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) / having
direct investment in securities or derivatives not less than Baht 20 million (excluding cash deposits)
□ ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้
/ I am an individual person when combining with spouse having any of the following characteristics:
(โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ / Please select and attach document(s))
□ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจา หรือ / having
net asset value not less than Baht 50 million, excluding permanent residence of such individual or
□ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ / having annual income not less than Baht 4 million or
□ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) / having direct
investment in securities or derivatives not less than Baht 10 million (excluding cash deposits)
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชีช้ วน ข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้จัดทาขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่
สาคัญของกองทุน เป็นต้น) เป็นอย่างดีแล้ว
I hereby confirm that I have received and understand the prospectus, Fund details and any related documents for the
subscription of investment units from the management company. I acknowledge the disclaimer and any disclosures (such
as important risks of the fund, etc.)
ลงชื่อ (Signed) ……………..……………………………………
(ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน / Unitholder)
วันที่ (Date)...........................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ (For officer only)
ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ชื่อตัวแทน (IP/Agent Name)..........................................
สาขา (Branch)....................... รหัสตัวแทน (IP No./Agent Code).....................

