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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1 
MFC Taweesuk 3Y1 Fund (MT3Y1) 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2562  

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

IPO 18 – 25 กุมภำพันธ์ 2562 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้ภำครัฐ และ/หรือเอกชน ท่ีมีคุณภำพท่ีเสนอขำยในประเทศ เช่น 

(1) ตั๋วเงินคลัง พันธบตัรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ 

(2) ตรำสำรหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ตรำสำรหนี้ท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์  
เงินฝำก 

(3) ตรำสำรหนี้เอกชนท่ีได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Investment 
grade) 
 

 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :  
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 
 

 

 
 
ผู้ลงทุนท่ีคำดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำเงินฝำก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอำจต่ ำกว่ำหุ้นได้ 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
 

 

 

 ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร  

 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นกำรได้รับผลตอบแทนในจ ำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ  

 ผู้ลงทุนท่ีต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช่วงเวลำประมำณ 3 ปี 
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GOV/AAA AA, A BBB ต่ ำกว่ำ BBB unrated 

 
AAA AA, A BBB ต่ ำกว่ำ BBB unrated 

 
   
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) 
 

ต่ ำกว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ป ี

 
< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk) 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 

 

 แผน าพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ตัวอยา่ง 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 

 

 

 

อำยุเฉลี่ยของทรัพยส์ิน 

ที่ลงทุน 
ต่ ำ สูง 

ควำมผันผวนของ 
ผลกำรด ำเนินงำน (SD) 

ต่ ำ สูง 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) 
อันดับควำมน่ำเช่ือถือส่วน 
ใหญ่ของกองทุนรวมตำม  
National Credit rating 

อันดับควำมน่ำเช่ือถือส่วน
ใหญ่ของกองทุนรวมตำม 

International Credit rating 

ต่ ำ สูง 

ต่ ำ สูง 

ต่ ำ 

กำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออก 
ตรำสำรรวม สูง 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 

  
 

 

 
 
 

 

หมำยเหตุ :  
1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดกำรกองทุน ในอัตรำไมเ่กินร้อยละ 1.0165 ต่อปีของมูลค่ำเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ 
ในกรณีที่อัตรำผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีท่ีจะรับซื้อคืนอัตโนมัตติำมทีไ่ด้ระบุใน
รำยละเอียดโครงกำรข้อ 7.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะคิดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเพิ่มเติมจำกที่ได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกิน
อัตรำค่ำธรรมเนยีมกำรจัดกำรรำยปีข้ำงต้น 
2. ค่ำธรรมเนยีมดังกล่ำวรวมภำษมีูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
  

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่มี ไม่มี 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย 50 บำท / 1 รำยกำร 50 บำท / 1 รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำมท่ีนำยทะเบียนเรียกเก็บ ตำมท่ีนำยทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมท่ีจ่ำยจริง ตำมท่ีจ่ำยจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมลูค่าเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม) 

 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
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 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 
ไม่มี เนื่องจำกกองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ท่ีลงทุนไว้จนครบอำยุโครงกำร 
(buy&hold) โดยมีกำรประมำณผลตอบแทนท่ีคำดหวังไว้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ - 
 

 
 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  ไม่จ่ำย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน  ภำยใน 2 วันท ำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO 
อำยุโครงกำร   ประมำณ 3 ปี โดยไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ: เสนอขำยครั้งเดียวในช่วง IPO 
    ระหว่ำงวันท่ี 18 – 25 กุมภำพันธ์ 2562 

    มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : 10,000 บำท 

    วันท ำกำรขำยคืน: บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภำยใน  
    2 วันท ำกำร ก่อนวันครบอำยุโครงกำร  โดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
    อัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรตลำดเงิน 
    คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ท่ี www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน   รำยชื่อ      วันท่ีเริ่มบริหำรกองทุนนี้ 
    คุณพิพัฒน์ นรำนันทน์         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
    ผูจ้ัดกำรกองทุนหลักของกองทุนในส่วนตรำสำรหนี้ในประเทศ  
ติดต่อสอบถำม   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน  ท่ีอยู่: 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 
ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้ง   ทำงผลประโยชนไ์ด้ท่ี www.mfcfund.com  

 
 
 
 
 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้
ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต 
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้อง

ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุน
รวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ข้อมูลอื่นๆ 
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ประมาณการอัตราผลตอบแทน 
 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพำะผลตอบแทนที่ได้รับจำกตรำสำรที่กองทุนลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนประมำณทุก 6 เดือน ในอัตรำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.90 ต่อปีของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตรำไว้  
โดยรำยละเอียดของตรำสำรที่ลงทุน เป็นดังนี้ 

ชื่อตรำสำร/ผู้ออก อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ 

ผลตอบแทนของ
ตรำสำรในรูปของ
เงินบำทโดยประมำณ  

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
กำรลงทุน 

โดยประมำณ 

ผลตอบแทนที่คำด
ว่ำจะได้รับจำกกำร
ลงทุน โดยประมำณ  

(ต่อปี) 
หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรทชั่น จ ำกัด
(มหำชน) 

TRIS : BBB+ 3.85% 8.11% 0.31% 

หุ้นกู้บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์  
ปิโตรเคมีคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 

TRIS : BBB+ 3.85% 9.46% 0.36% 

หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

TRIS : BBB+ 3.20% 9.46% 0.30% 

หุ้นกูบ้ริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน) 

TRIS : BBB+ 3.25% 9.46% 0.31% 

หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จ ำกัด
(มหำชน) 

TRIS : BBB+ 3.15% 9.46% 0.30% 

หุ้นกูบ้ริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน) TRIS : BBB+ 3.85% 8.11% 0.31% 

หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
(มหำชน) 

TRIS : A- 2.65% 9.46% 0.25% 

หุ้นกูบ้ริษัท รำชธำนลีิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

TRIS : A- 2.75% 9.46% 0.26% 

หุ้นกูท้รัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน 

TRIS : A- 2.75% 6.76% 0.19% 

หุ้นกูท้รัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

TRIS : A- 2.75% 6.76% 0.19% 

หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด(มหำชน) TRIS : A- 2.65% 5.40% 0.14% 

หุ้นกู้บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) TRIS : A- 2.75% 8.10% 0.23% 
ประมำณกำรผลตอบแทน 3.15% 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุน 0.25% 
ประมำณกำรผลตอบแทนหลังหักค่ำใช้จ่ำย 2.90% 
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หมำยเหตุ:  
(1) ตรำสำรหนี้มีอำยุคงเหลือประมำณ 3 ปี (แหล่งที่มำของข้อมูล : จำกผู้ขำย ณ วันที่ 22 ม.ค. 62)  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนได้เฉพำะเมื่อมีควำมจ ำเป็นและ
สมควรเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ โดยกำรเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ท ำให้ควำมเสี่ยงของทรัพย์สินที่
ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรอ่ืนแทนและ/หรือเพ่ิมเติมจำก
ตรำสำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น เช่น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน), บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ ำกัด (มหำชน), 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมท์ จ ำกัด(มหำชน), บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน),  
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด(มหำชน), บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ำกัด (มหำชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 
จ ำกัด (มหำชน) หรือตรำสำรอ่ืนที่กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนจะมีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(ไม่ต่ ำกว่ำ BBB-) 
(2) ระยะเวลำกำรลงทุนประมำณ 3 ปี นับจำกวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
(3) หำกไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกสภำวะตลำด หรือกำรเรียกเก็บภำษีจำกกำรลงทุนในตรำ
สำรหนี้หรือเงินฝำกมีกำรเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดกำรอำจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมอัตรำดังกล่ำว 
(4) ในกรณีตรำสำรหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอำยุคงเหลือมำกกว่ำอำยุโครงกำร กองทุนจะขำยตรำสำรหนี้ดังกล่ำวก่อนครบ
ก ำหนดอำยุโครงกำรและอำจจะลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสั้นอื่นแทน 
(5) ค่ำใช้จ่ำยที่กองทุนเรียกเก็บอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยเก็บในอัตรำไม่เกินจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน  
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมำยถึง กำรพิจำรณำจำกอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้
ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธิบาย 

ระดับที่น่ำลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีควำมเสีย่งต่ ำที่สุดที่จะไมส่ำมำรถช ำระ
หนี้ได้ตำมก ำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมำและถือว่ำ มีควำมเสี่ยงต่ ำมำกที่จะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ดต้ำมก ำหนด 

A A(tha) A A ควำมเสีย่งต่ ำที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ควำมเสีย่งปำนกลำงที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

ระดับที่ต่ ำกว่ำน่ำลงทุน 
ต่ ำกว่ำ  
BBB 

ต่ ำกว่ำ  
BBB(tha) 

ต่ ำกว่ำ  
Baa 

ต่ ำกว่ำ  
BBB 

ควำมเสีย่งสูงที่จะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)  
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน 
ปัจจัยทำงกำรเมืองท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น โดยรำคำตรำสำรหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตรงข้ำม
กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบ้ีย เช่น หำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตรำ
ดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นรำคำตรำสำรหนี้ท่ีออกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซื้อขำย
ในระดับรำคำท่ีต่ ำลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต่ ำกว่ำ 
 


