แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษำยน 2564

IPO วันที่ 19 – 27 เมษำยน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนำบิส
MFC Global Cannabis Fund
(MCANN)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศ ที่มีนโยบำยลงทุน
ในตรำสำรทุนต่ำงประเทศทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทำงกัญชำ (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) ที่
ถูกกฎหมำย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่สร้ำงรำยได้หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัย กำรพัฒนำ กำรเพำะปลูก กำรผลิต ไปจนถึง
กำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เป็นที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำงด้ ำนกัญชำหรือกัญชงจะมีรูปลักษณ์ และคุณสมบัติที่
หลำกหลำยแตกต่ ำงกั นตำมกำรใช้ ประโยชน์ เช่ น กำรผลิต เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ทำงกำรแพทย์ ได้ แก่ กำรผลิตเป็ น ยำ อำหำร
สมุนไพร หรือเครื่องสำอำง เป็นต้น หรือกำรผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมสิ่งทอ ยำนยนต์ หรือ
กระดำษ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์ตรำสำรทำงกำรเงินอื่นๆทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น ตรำสำรหนี้
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรทุน เงินฝำก หน่วยลงทุน ของกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infra) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำม
ควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดกำรกองทุนเห็นเหมำะสม และอำจลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient portfolio management)
นอกจำกนี้ กองทุ น อำจลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของตรำสำรห รื อ ผู้ อ อก (issue/issuer)
ต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade) ตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (unrated securities)
ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (unlisted securities) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง
(Structured Note) ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด



กองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุ น Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพ ย์
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ กองทุนจะลงทุนร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตรำสำรทุนของบริษัท ที่มี
รำยได้มำกกว่ำร้อยละ 50 จำกธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกัญชำและกัญชงอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
กำรผลิตยำ ไบโอเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์จำกกัญชงและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชำ ด้ำนกำรสนับสนุนเช่น เทคโนโลยีทำง
กำรเกษตร กำรบริกำรทำงกำรค้ำ และพื้นที่เพำะปลูก และด้ำนกำรส่งเสริมเช่น กำรลงทุนด้ำนเครื่องจักร กำรเงิน กำรลงทุน สื่อ
และเทคโนโลยี
ค่ำธรรมเนียมกองทุนต่ำงประเทศที่ลงทุน
Management Fee 0.65%, Other Expenses 5.49%, Less Fee Waive/Reimbursement 5.39%
ที่มำ: Summary Prospectus, Fund Fact Sheet Amplify Seymour Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กองทุ น Global X Cannabis ETF (POTX) ซึ่ ง เป็ น กองทุ น รวมอี ที เ อฟที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขำยในตลำดหลั ก ทรั พ ย์
แนสแด็กประเทศสหรัฐอเมริกำ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำกำรเติบโตของเงินลงทุน โดยจะลงทุน ร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตรำสำรทุน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกัญชำทั้งด้ำนกำรผลิต และกำรจำหน่ำยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงกำรบริกำรทำงกำรเงินสำหรับอุตสำหกรรมกัญชำ และแอพพลิเคชั่นด้ำนเภสัชกรรมหรือประโยชน์
ด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่ำธรรมเนียมกองทุนต่ำงประเทศที่ลงทุน Management Fee 0.50%
ที่มำ: Summary Prospectus, Fund Fact Sheet Global X Cannabis ETF (POTX) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
-

ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและทำให้ขำดทุนได้
ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทั่วไป

-

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
-

ผู้ลงทุนที่เน้นกำรได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ/หรือ ตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมีควำม
ไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของทั้ งอุตสำหกรรม
หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุ น รวมนี้ อำจลงทุน ในสั ญ ญำซื้อขำยล่ วงหน้ำ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพในกำรบริห ำรกำรลงทุ น (Efficient
portfolio management) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญ ญำซื้อขำยล่ วงหน้ำแฝง (Structured Note) จึงมี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่ำ จึง
มีกำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตั วในประเทศแคนำดำและสหรัฐอเมริกำ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำม
เสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
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แผน ำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ควำมผันผวนของผลกำร
ดำเนินงำน (SD)
ต่ำ

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง

กำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่งมำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน
≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

ต่ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
กำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน
≤20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

ต่ำ
*กองทุนมีกำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรม Pharmaceuticals

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
กำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน
≤20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

ต่ำ
*กองทุนมีกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศแคนำดำ และสหรัฐอเมริกำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ำ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)
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ไม่ป้องกัน

สูง
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สัดส่วนของประเ ททรัพย์สินที่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุน Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)

ที่มำ: Fund Fact Sheet Amplify Seymour Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กองทุน Global X Cannabis ETF (POTX)

ที่มำ: Fund Fact Sheet Global X Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)1
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย2
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน3
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ4
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก5
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
2.00%
2.00%
ไม่มี
ไม่มี
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
50 บำท/ 1 ฉบับ
ตำมที่จ่ำยจริง

เก็บจริง
1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
50 บำท/ รำยกำร
50 บำท/ 1 ฉบับ
ตำมที่จ่ำยจริง

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูส้ ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ขายคืนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคานวณราคาขาย+ ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคานวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ผลกำรดำเนินงำน
* ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark)
ดัชนี Cannabis Index ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วัน
คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
กองทุน Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)

ที่มำ: Fund Fact Sheet Amplify Seymour Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กองทุน Global X Cannabis ETF (POTX)

ที่มำ: Fund Fact Sheet Global X Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ไม่จ่ำย
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ภำยใน 2 วันทำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO
ไม่กำหนด
วันทำกำรซื้อ:
- กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : ระหว่ำงวันที่ 19 – 27
เมษำยน 2564 ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก : 1,000 บำท
- กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก : ทุกวันทำกำร
ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บำท
วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–13.00 น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :
T+5 คือ 5 วันทำกำรนับแต่วันคำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กำรซื้อขำยภำยหลัง IPO : ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2564 เป็นต้นไป
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำกำร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน
2564 เป็นต้นไป
กำรขำยหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) :
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2564 เป็นต้นไป
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รำยชื่อ
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนหลัก ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
2. คุณเทดดี้ อีริคสัน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
3. คุณชำญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผูจ้ ัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
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- สานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สานักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สานักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- สานักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สานักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงไทย ซิมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 0-2695-5487
บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2846-8689
บล. ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595
บล. โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2650-8471
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก.(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999
บล. เอเชียพลัส จากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 0-2022-1499
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)
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บล. เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บล. ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
บลจ. เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 0-2680-5000
บลน. ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100
บลน. เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ 0-2861-5544
บลน. โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 0-2026-6222
บ. เมืองไทยประกันชีวิต จากัด โทรศัพท์ 0-2274-9400
บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ
ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
ทำงผลประโยชน์ ได้ที่ www.mfcfund.com
 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำสำนักงำน
ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น รำคำหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 2 เมษำยน 2564 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร
ของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกปัจจัยภำยนอก
เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจำรณำได้จำกค่ำ
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทุนรวม มีควำมผัน
ผวนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (currency risk)
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลำร์ในช่วงที่เงินบำทอ่อนแต่ขำยทำกำไรในช่วงที่บำทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบำทกลับมำ
น้อยลง ในทำงกลับกันหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บำทแข็งและขำยทำกำไรในช่วงที่บำทอ่อนก็อำจได้
ผลตอบแทนมำกขึ้นกว่ำเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกดังกล่ำว
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เนื่องจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวมในกำรพิจำรณำว่ำจะป้องกัน
ควำมเสี่ยงหรือไม่
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration
Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิด
เหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน หรือควำมมั่นคงของผู้ออกตรำสำรรำยดังกล่ำว
กองทุนอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผันผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยผู้ออกตรำสำร
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector
Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน
ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมนั้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผันผวน
มำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจำกกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำร
ดำเนินงำนที่ผันผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)
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