แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

IPO วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานทุจริต :
ไดรบั การรับรอง CAC

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา เอโวลูชั่น
MFC China Evolution Fund (MCHEVO)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวม ไมใช การฝากเงิน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูช่ นั (MCHEVO)
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
• นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนตางประเทศ ที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวของหรือไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐประชาชน
จี น เช น การขยายตั ว ของสั ง คมเมื อ ง (Urbanization) การเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ การเปลี่ ย นแปลงด า นสิ่ ง แวดล อ ม (clean energy)
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี หรือการพัฒนาดานสาธารณสุขและการแพทย รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ
ตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

กองทุนรวมตางประเทศทีค่ าดวาจะไปลงทุนไดแก
1. กองทุน Global X China Innovator ETF ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง กองทุนมีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง หรือมาเกา โดยลงทุนทั้งทางตรงและทางออมในผลิตภัณฑและบริการดานนวัตกรรม ซึ่งเปนบริษัทที่เปน
ผูนํา และไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีใหมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มา: www.globalxetfs.com.hk/funds/china-innovator-active-etf/ และ key fact Global X China Innovator ETF ณ วันที่ 29
เมษายน 2564
2. กองทุน T.Rowe Price China Evolution Equity Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมภายใตกลุมกองทุนของ T.Rowe Price Funds SICAV Class
I ที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิรก กองทุนมีวตั ถุประสงคเพือ่ แสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมีการบริหารจัดการ
แบบเชิงรุก และกระจายการลงทุนในหุนจีน รวมถึงอาจมีการลงทุนในหุน จีนขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง มาเกา และไตหวัน ซึ่งจดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจีน ประเภทของ
หลักทรัพยที่กองทุนจะลงทุน ไดแก หุน A-shares, B-shares, H-shares, Red-chips, P-chips, American Depository Receipts (ADRs),
Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs)
ที่มา: ProspectusI T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund เดือนมีนาคม 2564
สําหรับเงินสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยตราสารทางการเงินอื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 20
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infra)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามความ
เหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผูออก (issue/issuer) ต่ํากวาที่สามารถลงทุนได
(non-investment grade) ตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder
Fund) หรือเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวย
ลงทุน (Fund of Funds) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกลาว โดยจะประกาศทางเวบไซตของ
บริษัทจัดการ

• กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน :
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชวี้ ัด (active management)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูช่ นั (MCHEVO)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
-

ผูลงทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํา
กวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

-

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
-

ผูลงทุนทีเ่ นนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไวอาจมีความ
ไมแนนอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม
หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) จึงมี
ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จึง
มีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดวย

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูช่ นั (MCHEVO)
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของผลการ
< 5%
ดําเนินงาน (SD)
ต่ํา

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน
≤20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ํา
*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Industrials & Business Services

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน
≤20%

20-50%

50-80%

>80%

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

ต่ํา
*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในประเทศจีน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางสวน

ต่ํา
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูช่ นั (MCHEVO)
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
ขอมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
กองทุน Global X China Innovator ETF (ขอมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

ที่มา: www.globalxetfs.com.hk/funds/china-innovator-active-etf/
กองทุน T.Rowe Price Funds SICAV- China Evolution Equity Fund

ที่มา: Fact sheet T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรบั ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)1
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย2
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน3
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา4
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก5
คาธรรมเนียมการโอนหนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่นๆ

สูงสุดไมเกิน
2.00%
2.00%
ไมมี
ไมมี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จายจริง

เก็บจริง
1.0%(ชวง IPO), 1.5% (หลัง IPO)
ไมมี
ไมมี
ไมมี
50 บาท/ รายการ
50 บาท/ 1 ฉบับ
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ :
1. คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไม
เทากันได
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับผูขายคืนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคน
ไมเทากันได
4. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนเขาที่ราคาขาย ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคาขาย+ คาธรรมเนียมการขาย (ถามี)
5. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคารับซื้อคืน - คาธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถามี)
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คาธรรมเนียมของกองทุนรวมตางประเทศทีล่ งทุน
กองทุน Global X China Innovator ETF
Management Fee 0.75%
ที่มา: www.globalxetfs.com.hk/funds/china-innovator-active-etf/ และ key fact Global X China
Innovator ETF ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
กองทุน T.Rowe Price Funds SICAV- China Evolution Equity Fund
Ongoing Management charges 0.95%
ที่มา: Fact sheet T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
• ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark)

ดัชนี MSCI China All Shares Net total return Index (USD) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 100%

• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
• ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุน
1) กองทุน Global X China Innovator ETF
เนื่องจากกองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนั้น จึงยังไมมีผลการดําเนินงานยอนหลัง
ที่มา: www.globalxetfs.com.hk/funds/china-innovator-active-etf/ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2) กองทุน T.Rowe Price Funds SICAV- China Evolution Equity Fund
เนื่องจากกองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งตามกฎของ MiFID II กองทุนจะแสดงผลการดําเนินงานได
เมื่อมีขอมูลมากกวา 12 เดือน ดังนั้น จึงยังไมมีผลการดําเนินงานยอนหลัง
ที่มา: Fact sheet T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.mfcfund.com
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูช่ นั (MCHEVO)

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ภายใน 2 วันทําการหลังจากวันสุดทายของการ IPO
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ:
- การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : ระหวางวันที่
2- 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น.
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ทุกวันทําการ
ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น.
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อในแตละครั้ง : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.30–13.00 น.
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
: ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไมกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :
T+5 คือ 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การซื้อขายภายหลัง IPO : ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : ทุกวันทําการ ตั้งแตวนั ที่ 16 สิงหาคม
2564 เปนตนไป
การขายหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan) :
ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที่
www.mfcfund.com
รายชื่อ
วันที่เริม่ บริหารกองทุนนี้
1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผูจัดการกองทุนหลัก ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ
2. คุณเทดดี้ อีริคสัน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผูจัดการกองทุนรอง ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ
3. คุณชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผูจัดการกองทุนรอง ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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
9

- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า 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 ไทยเครดิต เพื่อรายยอย โทรศัพท 0-2697-5300 ตอ 3209
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2629-5588
บล. กรุงไทย ซิมิโก จํากัด โทรศัพท 0-2695-5487
บล. กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2659-7000
บล. เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2305-9559
บล. โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-8951
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2648-1718
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2846-8689
บล. ดีบีเอส วิคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2857-7000
บล. ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2949-1126-28
บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2217-9595
บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟิ นันซ่า จํากัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2650-8471
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999
บล. เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2022-1499
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
บลจ. เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
บลจ. เอเชีย เวลท์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-5000
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูช่ นั (MCHEVO)

10

บลน. ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100
บลน. เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทรศัพท์ 0-2861-5544
บลน. โรโบเวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-6222
บ. เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด โทรศัพท์ 0-2274-9400
บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จํากัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รบั แต่งตัง้
จากบริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ที่อยู: เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และ
ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
ทางผลประโยชน ไดที่ www.mfcfund.com
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ได รั บ รองถึ ง ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (market risk)
ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก
เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวม มีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวย
สกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออนแตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจได
ผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกลาว
ปองกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกัน
ความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว
กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน
ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่
สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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