แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563

IPO วันที่ 19 – 28 ตุลำคม 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
MFC Next Generation Technology Fund (MGTECH)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ
BGF Next Generation Technology Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2” ใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ซึ่ ง กองทุ น หลั ก เป็ น กองทุ น ที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ BlackRock Global Fund และบริ ห ำรจั ด กำรโดย
BlackRock (Luxembourg) S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ภำยใต้กำร
ก ำกั บ ดู แ ลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) และเป็ น ไปตำม
กฎเกณฑ์ของ UCITS
กองทุน BGF Next Generation Technology Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้
ลงทุนจำกกำรเติบโตของเงินลงทุนและรำยได้จำกทรัพย์สินของกองทุน กองทุนจะลงทุนอย่ำงน้อยร้อยละ
70 ของมูลค่ำทรัพย์สิน ทั้งหมดของกองทุน ในตรำสำรทุนของบริษัททั่วโลกที่มีควำมโดดเด่น ในกำร
ประกอบธุรกิจทั้งด้ำนกำรวิจัย กำรพัฒนำ กำรผลิต และหรือกำรบริกำรของเทคโนโลยีใหม่และที่ เกิดขึ้น
ใหม่ โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้ำ ได้แก่ ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
คอมพิ ว เตอร์ (Computing) ระบบอั ต โนมั ติ (Automation) หุ่ น ยนต์ (Robotics) กำรวิ เ ครำะห์ ท ำง
เทคโนโลยี (Technological Analytics) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ระบบกำรชำระเงิน
(Payment Systems) เทคโนโลยี ก ำรสื่ อ สำร (Communications Technology) และกำรออกแบบ
โครงสร้ำงเชิงวิศวกรรม (Generative Design) ในสภำวะตลำดปกติกองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุนของ
บริษัทที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดขนำดใหญ่ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนส่วน
ใหญ่ในบริษัทของตลำดที่พัฒนำแล้วทั่วโลก แต่กองทุนอำจลงทุนในตลำดเกิดใหม่
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives)
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดกำรกองทุนเห็นเหมำะสม
และอำจลงทุ น ในสั ญญำซื้อ ขำยล่ วงหน้ำ (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรบริหำรกำรลงทุน
(Efficient portfolio management) ได้
ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.blackrock.com

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน :
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชัน่ เทคโนโลยี มุ่งหวังใหผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน BGF Next Generation Technology Fund (กองทุนหลัก)
มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วดั (active management)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
-

ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและทำให้ขำดทุนได้
ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทั่วไป
ผู้ที่ต้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

-

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
-

ผู้ลงทุนที่เน้นกำรได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ/หรือ ตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมีควำม
ไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของทั้ งอุตสำหกรรม
หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุน รวมนี้ อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่ว งหน้ำ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพในกำรบริห ำรกำรลงทุน (Efficient
portfolio management) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) จึงมี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่ำ จึง
มีกำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง
- กองทุนรวมนี้มีนโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรมเทคโนโลยี จึงอำจมีควำมเสี่ยงและควำมผัน
ผวนของรำคำสูงกว่ำกองทุนรวมทั่วไปที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูล
ของหมวดอุตสำหกรรมดังกล่ำวเพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของ
พอร์ตกำรลงทุนโดยรวมด้วย
- กองทุนหลักมีกำรจำกัดกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกิน
กว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วน (pro rata)
เพื่อไม่ให้มีกำรไถ่ถอนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักจะทำรำยกำรให้ในวันทำกำรถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รับกำร
จัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่ำหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอำจไม่ได้รับเงินค่ำขำย
คืนภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ต
กำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำน
กลำง
ค่อนข้ำงสูง เสี่ยงสูง

เสี่ยงปำน
กลำง
ค่อนข้ำงต่ำ 3 4 5 6
7
เสี่ยงต่ำ 1 2

เสี่ยงสูงมำก

8

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
กำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน
≤20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

ต่ำ

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บำงส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ต่ำ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี

สูง
4

สัดส่นวของกองทุ
นของประเภททรั
ข้อมูลกำรลงทุ
นรวมต่ำงประเทศทีพ่ลย์
งทุสนินที่ลงทุน
กองทุน BGF Next Generation Technology Fund Class I2

ที่มำ: BlackRock ณ เดือนกันยำยน 2563

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
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ค่ำธรรมเนียม1
* ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)2

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย3
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ4
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก4
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย5
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

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

เก็บจริง
1.00% (ช่วง IPO) 1.50% (หลัง IPO)
-

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

หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว(อัตราที่เรียกเก็บจริงจะระบุในช่วง IPO)
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูส้ ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคานวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้า มี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคานวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้า
มี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีล่ งทุน

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำสูงสุด

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

ไม่มี

ที่มา: Fund Fact Sheet ณ เดือนกันยายน 2563 และ Prospectus BGF Next Generation Technology Fund ณ เดือนธันวาคม 2562
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ผลกำรดำเนินงำน
* ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark)
เนื่องจำกกองทุนหลักไม่มี Benchmark ดังนั้น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จะใช้
MSCI AC World Information Technology Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันคำนวณผลตอบแทน เป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน

ที่มำ: Fund Fact Sheet BlackRock ณ เดือนกันยำยน 2563
* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่ำยเงินปันผล
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ภำยใน 2 วันทำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO
ไม่กำหนด
วันทำกำรซื้อ: 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
กำรซื้อขำยภำยหลัง IPO : ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 เป็น
ต้นไป
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–
13.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป
กำรขำยหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) : ตั้งแต่วันที่ 2
พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ที่
www.mfcfund.com
รำยชื่อ
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนหลัก ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
2. คุณชำญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
และอัตรำแลกเปลี่ยน

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

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
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บล. เออีซี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
บล. ไอร่ำ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839
บล. บัวหลวง จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. ฟินันซ่ำ จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. กรุงศรี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. ภัทร จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999
บล. ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28
ธนำคำร ไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209
บล. ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6000
บล. ธนชำต จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
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บล. ยูโอบีเคเฮี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2650-8471
บ. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5544
บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4
บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน ฟินโนมินนำ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2026-5100
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2022-1499
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ
ร้องเรียน
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. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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สรุปสำระสำคัญของกองทุน BGF Next Generation Technology Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมต่ำงประเทศ
ลักษณะเฉพำะของ class I2
ผู้จัดกำรกำรลงทุน

นโยบำยกำรลงทุน

BGF Next Generation Technology Fund โดยจะลงทุนใน
class I2
1. เป็น Class ที่เสนอขำยให้กับนักลงทุนสถำบัน
2. ซื้อขำยหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ และไม่มีกำร
จ่ำยเงินปันผล
Blackrock (Luxembourg) S.A.
กองทุน BGF Next Generation Technology Fund มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ลงทุนจำกกำร
เติบโตของเงินลงทุนและรำยได้จำกทรัพย์สินของกองทุน กองทุน
จะลงทุนอย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมดของ
กองทุน ในตรำสำรทุนของบริษัททั่วโลกที่มีควำมโดดเด่นในกำร
ประกอบธุรกิจทั้งด้ำนกำรวิจัย กำรพัฒนำ กำรผลิต และหรือ
กำรบริกำรของเทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ โดยกองทุน
มุ่งเน้นลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้ำ ได้แก่ ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) คอมพิวเตอร์ (Computing) ระบบ
อัตโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotics) กำรวิเครำะห์ทำง
เทคโนโลยี (Technological Analytics) พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ระบบกำรชำระเงิน (Payment
Systems) เทคโนโลยีกำรสื่อสำร (Communications
Technology) และกำรออกแบบโครงสร้ำงเชิงวิศวกรรม
(Generative Design)
ในสภำวะตลำดปกติกองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่มี
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดขนำดใหญ่ขนำดกลำงและขนำด
เล็ก ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทของตลำดที่พัฒนำ
แล้วทั่วโลก แต่กองทุนอำจลงทุนในตลำดเกิดใหม่
กองทุนหลักอำจลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยกำรลงทุนผ่ำน
Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรือ ShenzhenHong Kong Stock Connect
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กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives)
เพื่อวัตถุประสงค์กำรลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรกำรลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งนี้
กองทุนหลักไม่ได้เป็นกองทุนประเภท hedge fund
Benchmark
ไม่มี
วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก
4 กันยำยน 2561
อำยุกองทุน
ไม่กำหนด
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน
Branch.
Bloomberg Ticker
BGFNI2U
ISIN Code
LU1861216270
วันทำกำรซื้อขำย
ทุกวันทำกำร
แหล่งข้อมูล
www.blackrock.com
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
0.68%
(Management Fee)
ค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินกำร
0.74%
(Ongoing charges)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำสูงสุด
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน
ไม่มี
หน่วยลงทุน
ควำมเสี่ยงของกองทุนหลัก
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
ตลำดเกิดใหม่โดยทั่วไปหมำยถึงประเทศที่มีกำรพัฒนำในระดับต่ำหรือน้อย ซึ่งมีกำรพัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจ และ/หรือตลำดทุนในระดับต่ำ และมีควำมผันผวนของรำคำหุ้นและค่ำเงินในระดับที่สูงกว่ำ
ตลำดหลักทรัพย์ของประเทศกำลังพัฒนำไม่ได้มีขนำดใหญ่เท่ำกับตลำดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นมำนำนกว่ำ
และมีปริมำณกำรซื้อขำยน้อยกว่ำมำก ส่งผลให้เกิดกำรขำดสภำพคล่องและรำคำหลักทรัพย์มีควำมผัน
ผวนสูง
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2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศของคนต่ำงชำติ (Restrictions on Foreign
investment)
ในบำงประเทศอำจห้ำม หรือมีข้อจำกัดในกำรลงทุน หรือมีข้อจำกัดในกำรนำเงิน รำยได้จำกกำรลงทุน
ส่วนทุน หรือเงินที่ได้จำกกำรขำยหลักทรัพย์โดยนักลงทุนต่ำงชำติออกจำกประเทศ ซึ่งข้อจำกัดต่ำงๆอำจ
ทำให้กำรลงทุนและกำรนำเงินทุนกลับล่ำช้ำได้
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในธุรกิจเฉพำะ (Funds Investing in Specific Sectors)
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง กองทุนอำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำกองทุนที่
มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม บริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นอำจมีสำยกำรผลิต
ตลำด หรือแหล่งเงินทุนที่จำกัด หรืออำจจำกัดโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหำร
4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
มูลค่ำกำรซื้อขำยของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อำจมีควำมผันผวนอย่ำงมีนัยสำคัญโดยขึ้นอยู่กับสภำวะ
ตลำดโดยรวม ทำให้กองทุนอำจไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ทันเวลำหรือรำคำที่ต้องกำร ส่งผลให้กองทุน
อำจต้องขำยหลักทรัพย์ในรำคำถูกหรืออำจไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในบริษัทที่มีขนำดเล็ก (Smaller Capitalisation Companies)
หุ้นของบริษัทขนำดเล็กอำจมีควำมเคลื่อนไหวที่อย่ำงฉับพลันหรือไม่แน่นอนมำกกว่ำหุ้นของบริษัทขนำด
ใหญ่ที่จัดตั้งมำนำน บริษัทอำจมีสำยกำรผลิต ตลำด หรือแหล่งเงินทุนที่จำกัด หรืออำจจำกัดโดยขึ้นอยู่กับ
กลุ่มผู้บริหำร
6. ควำมเสี่ยงด้ำนตรำสำรทุน (Equity risk)
มูลค่ำของตรำสำรทุนมีควำมผันผวนเป็นรำยวัน ซึ่งเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น ผู้ออกตรำสำร เศรษฐกิจ
โดยรวม และกำรเมือง เป็นต้น
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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
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