แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวำคม 2563

IPO วันที่ 12 – 19 มกรำคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มำร์เก็ต
MFC Emerging Market Fund (M-EM)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
ก อ ง ทุ น มี น โย บ ำ ย ล งทุ น ใน ห น่ ว ย ล ง ทุ น ข อ งก อ งทุ น ร ว ม ต่ ำ ง ป ร ะ เท ศ เพี ย ง ก อ ง ทุ น เดี ย ว
(Feeder Fund) คื อ Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund (ก อ งทุ น
หลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “B” ในสกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์
ภำยใต้กำรอนุมัติของธนำคำรกลำงแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตำมกฏเกณฑ์ของ
UCITS บริหำรจัดกำรโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
กองทุ น Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ ำ ง
ผลตอบแทนรวมสู งสุ ด ให้ กั บ ผู้ ล งทุ น โดยจะลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ในตรำสำรทุ น ของบริษั ท ที่ มี รำยได้ห ลั ก หรือ มี
ภูมิลำเนำอยู่ในประเทศที่เป็นตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งไม่เฉพำะเจำะจงในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ตลำดใดตลำดหนึ่ง หรืออุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มำร์เก็ต อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ตำมควำมเหมำะสม
และสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดกำรกองทุนเห็นเหมำะสม และอำจลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient portfolio management)
ได้
บริษัทจั ดกำรขอสงวนสิ ทธิในกำรเปลี่ ยนแปลงประเภทและลั กษณะพิ เศษของกองทุนรวมในอนำคตให้ เป็ น
กองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น (Fund of Funds) หรื อ กองทุ น รวมที่ มี ก ำรลงทุ น โดยตรงในตรำสำร และ/หรื อ
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ ระดับ
ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่
กับสถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดย
จะปิดประกำศ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) และ/หรือ
ประกำศทำง website ของบริษัทจัดกำร
ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.bailliegifford.com



กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน :
กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี อี เมอร์ จิ้ ง มำร์ เก็ ต มุ่ ง หวั งให้ ผ ลประกอบกำรเคลื่ อ นไหวตำมกองทุ น หลั ก (Passive
Management) ส่ว นกองทุน กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies
Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)
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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
- กองทุนหลักมีกำรจำกัดกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวัน
ทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักอำจเลื่อนกำรไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเป็นวันทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนถัดไป โดยจะพิจำรณำเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดกองทุนหลัก ซึ่งคำสั่งไถ่ถอน
หน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับกำรจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ำมำใหม่หลักจำกช่วงเวลำนั้น
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่ำหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอำจไม่ได้รับเงินค่ำขำยคืนภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

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 Consumer Discretionary

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
กำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน
≤20%

20-50%

50-80%

>80%

สูง

ต่ำ
*กองทุนมีกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศจีน

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ำ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)

บำงส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง
4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B

ที่มำ: Fund Fact Sheet Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (อัตราที่เรียกเก็บจริง
จะระบุในช่วง IPO)

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
1.00% (ช่วง IPO)
1.50% (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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ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีล่ งทุน
กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Subscription Fee)

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Fee)

ไม่มี

ที่มำ: Prospectus Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund และ Fund Fact Sheet Baillie
Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)
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ผลกำรดำเนินงำน
* ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*

 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark)
MSCI Emerging Markets Index Net Total Return USD ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันคำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Emerging market
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B

ที่มำ: Fund Fact Sheet Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน
2563

* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จงิ้ มาร์เก็ต (M-EM)

ไม่จ่ำย
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ภำยใน 2 วันทำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO
ไม่กำหนด
วันทำกำรซื้อ:
- กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : ระหว่ำงวันที่ 12 – 19
มกรำคม 2564 ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น.
- 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 วันทำกำรนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ให้นับ
รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศ
กำรซื้อขำยภำยหลัง IPO :
ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ทุกวันทำกำร ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป
กำรขำยหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) :
ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รำยชื่อ
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนหลัก ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
2. คุณชำญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
และอัตรำแลกเปลี่ยน
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
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- 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
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
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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
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำสำนักงำน
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 22 ธันวำคม 2563 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร
ของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูลสำคัญของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund
ชื่อกองทุนรวมต่ำงประเทศ
ลักษณะเฉพำะของ Class B
ผู้จัดกำรกำรลงทุน
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies
Fund Class B
1. เป็น Class ที่เสนอขำยให้กับนักลงทุนสถำบัน
2. ซื้อขำยหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ และไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยจะลงทุน
ส่วนใหญ่ในตรำสำรทุนของบริษัทที่มีรำยได้ หลัก หรือมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศ
ที่ เป็ น ตลำดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market) ซึ่ งไม่ เฉพำะเจำะจงในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ตลำดใดตลำดหนึ่ง หรืออุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
ตรำสำรทุนที่กองทุน หลักจะลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ และตรำ
สำรทุ น ที่ มี ลั ก ษณ ะเที ย บเท่ ำ หุ้ น สำมั ญ เช่ น หลั ก ทรั พ ย์ แ ปลงสภำพ
(convertible securities), หุ้นบุริมสิทธิ (preferred securities), หุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภำพ (convertible preferred securities), และใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
ทั้ ง นี้ ตรำสำรทุ น ที่ ก องทุ น หลั ก จะลงทุ น จะไม่ คั ด เลื อ กเฉพำะเจำะจงจำก
อุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมูลค่ำตำม
รำคำตลำดมำกกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐในขณะที่ลงทุน นอกจำกนี้ กองทุน
หลักจะลงทุนในตรำสำรทุน 35-60 หลักทรัพย์
กลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในตรำสำรทุนประเทศที่เป็น
ตลำดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market) ที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขำยในตลำดซื้ อ ขำย
(Regulated market) ทั่วโลก เพื่อแสวงหำกำรเติบโตของเงินลงทุนในระยะยำว
ซึ่งจะท ำกำรคัดเลื อกหุ้ นด้ว ยวิธี bottom-up โดยทีมผู้ จัดกองทุ นร่วมกับที ม
วิเครำะห์กำรลงทุนของ Baillie Gifford ทั้งนี้ ทีมผู้จัดกำรกองทุนมองว่ำบริษัท
ชั้ น น ำจะมี ข นำดที่ มี นั ย ส ำคั ญ ดั ง นั้ น จึ ง มี มู ล ค่ ำ ตำมรำคำตลำด (Market
Capitalisation) ขนำดกลำงถึงใหญ่
กองทุ น หลั ก อำจลงทุ น ในเงิน ฝำก และ/หรือ ตรำสำรเที ย บเท่ ำ เงิน สด โดย
ตรำสำรเที ยบเท่ำเงินสด ได้ แก่ ตรำสำรหนี้ ภ ำคเอกชนระยะสั้ น ตั๋ วแลกเงิน
ที่ธนำคำรรองรับ (banker’s acceptances) บัตรเงินฝำก ตรำสำรภำครัฐบำล
หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกโดยองค์ ก รเหนื อ รั ฐ (Supranational Organisation)
ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment
grade) และมีกำรจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ซื้อขำย (Regulated
market) ทั้ งนี้ โดยทั่ว ไปกองทุ นหลั กจะลงทุ น ในเงิน ฝำก และ/หรือ ตรำสำร
เทียบเท่ำเงินสดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
ประเทศรัสเซีย เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์ของผู้ออกประเทศรั สเซียที่จดทะเบียนซื้อ
ขำยในตลำดซื้ อขำย (Regulated market) นอกประเทศรัส เซีย ส ำหรับ กำร
ลงทุนในประเทศจีน กองทุนหลักอำจมีกำรลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน A Shares
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ผ่ ำ น Stock Connects หรื อ ลงทุ น ทำงอ้ อ มในสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ แฝง
(Structured notes), ตรำสำร Participation notes, หุ้ น กู้อ นุ พั น ธ์ (Equitylinked notes) หรื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ที่ เน้ น ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ในหุ้ น จี น
A Shares, สั ญ ญ ำซื้ อ ขำยล่ วงห น้ ำแฝ ง (Structured notes), ตรำสำร
Participation notes, หุ้ น กู้ อ นุ พั น ธ์ (Equity-linked notes) และตรำสำร
ทำงกำรเงินที่มีสินทรัพย์อ้ำงอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลำด
ซื้อขำยประเทศจีน และ/หรืออ้ำงอิงผลกำรดำเนินงำนของหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัทในตลำดซื้อขำยประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กองทุ น หลั ก อำจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น อื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
นโยบำยสอดคล้ อ งกั บ กำรลงทุ น ของกองทุ น หลั ก รวมถึ ง กองทุ น ETF
(exchange traded funds) ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 10 ของมู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิข อง
กองทุน
กองทุนหลักอำจลงทุนในสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management)
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก
29 มีนำคม 2554
อำยุกองทุน
ไม่กำหนด
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker
BGWEBUA ID
ISIN Code
IE00BW0DJL69
วันทำกำรซื้อขำย
ทุกวันทำกำร
แหล่งข้อมูล
www.bailliegifford.com
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee)
0.72%
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (Administrator Fee)
ไม่เกิน 0.04%
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Depositary Fee)
0.015%
ค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินกำร (Ongoing charges)
0.82%
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Subscription Fee)
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Fee) ไม่มี
ทั้งนี้ หำกกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีกำรแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้ำงต้นใดๆ อย่ำงไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้
สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ
โดยประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
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ควำมเสี่ยงของกองทุนหลัก
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน (Investment Risk)
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำดจะทำให้มูลค่ำกำรลงทุนและรำยได้จำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น ผู้ลงทุน
อำจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
2. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
กองทุนหลักมีกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศ ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนจะทำให้มูลค่ำของกองทุน
และรำยได้จำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับฝำกทรัพย์สิน (Custody Risk)
กำรรับฝำกทรัพย์สินอำจมีควำมเสี่ยงที่จะขำดทุนได้ในกรณีที่ผู้รับฝำกทรัพย์สินล้มละลำยหรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในประเทศที่เป็นตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)
กองทุนหลักมีกำรลงทุนในประเทศที่เป็นตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถทำ
ธุรกรรมหรือเกิดควำมล่ำช้ำได้ มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทในตลำดเกิดใหม่ รวมถึงกำรกำกับ
ดูแลสถำบันกำรเงินของทำงกำรไม่ทัดเทียมกับประเทศพัฒนำแล้ว กฎหมำยและกฎระเบียบที่เข้มงวดหรือมีข้อจำกัด
สำหรับกำรลงทุน ดังนั้น อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินลงทุนได้
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)
กองทุนหลักมีกำรลงทุนกระจุกตัว ส่งผลให้รำคำหลักทรัพย์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในช่วงระยะเวลำสั้น
6. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส (Infectious Viruses Risk)
โรคติดเชื้อไวรัสอำจเป็นภัยคุกคำมที่สำคัญต่อสุขภำพของมนุษย์ และอำจส่งผลให้เศรษฐกิจและตลำดทั่วโลกหยุดชะงัก
ดังนั้น อำจส่งผลระทบต่อมูลค่ำของกองทุนได้
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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. ควำมเสี่ย งจำกกำรลงทุ น กระจุ กตั วในผู้อ อกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ ง (High Issuer Concentration
Risk) เกิ ด จำกกองทุ น ลงทุ น ในผู้ อ อกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ ำ 10% ของ NAV รวมกั น ซึ่ ง หำกเกิ ด
เหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน หรือควำมมั่ นคงของผู้ออกตรำสำรรำยดังกล่ำว
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
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