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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 
MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) 

กองทุนรวมตรำสำรทนุ 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมพลังงำน 
กองทุนรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :  
ได้รับกำรรับรอง CAC 

แบบ 123-1

กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 สิงหำคม 2563IPO 21 – 28 สิงหำคม 2563 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

ค่ำธรรมเนียม

ข้อมูลอ่ืนๆ

ผลกำรด ำเนินงำน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสำหกรรมพลังงำน  
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทนุอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

สแกนเพื่อซื้อกองทุน

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ
BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงิน
เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภำยใต้ BlackRock Global Fund และบริหำรจัดกำรโดย BlackRock 
(Luxembourg) S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของ UCITS 

กองทุน BGF Sustainable Energy Fund มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน 
โดยกองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่มีกำรพัฒนำพลังงำนที่ยั่งยืน ( sustainable energy 
companies) ทั่วโลก อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยบริษัทที่มีกำร
พัฒนำพลังงำนที่ยั่งยืน ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy) และ
เทคโนโลยีพลังงำน (energy technologies) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน (renewable energy 
technology), ผู้ ผลิ ตพลั ง ง ำนทดแทน ( renewable energy developers), เ ชื้ อ เพลิ งทำง เลื อก 
(alternative fuels), กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (energy efficiency), ควำมสำมำรถในกำรใช้
พลังงำนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (enabling energy and infrastructure) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน
บริษัทที่จัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ (ตำมที่ Global Industry Classification Standard ก ำหนด) เช่น 
ถ่ำนหินและวัสดุสิ้นเปลือง (coal and consumables); กำรส ำรวจและผลิตน้ ำมันและก๊ำซ (oil and gas 
exploration and production); บริษัทน้ ำมันและก๊ำซแบบครบวงจร (integrated oil and gas) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือ
ป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
และอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน 
(Efficient portfolio management) ได้ 

ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.blackrock.com 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน :
กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี รีนวิเอเบิล เอนเนอร์จี มุ่งหวังใหผ้ลประกอบกำรเคลือ่นไหวตำมกองทนุหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผล
ประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วดั (active management)

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร?

http://www.blackrock.com/
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-  ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ำ
กว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้ 

-  ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทั่วไป 
-  ผู้ที่ต้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มพลังงำน 
 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นกำรไดร้ับผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิที่แน่นอนหรือรักษำเงนิตน้ให้อยู่ครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 

 

 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร  
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

   ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ/หรือ ตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมีควำม 

ไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของทั้งอุตสำหกรรม 
หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป 

-  กองทุนรวมนี้อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient 
portfolio management) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) จึงมี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจ ำนวนที่น้อยกว่ำ จึง
มีก ำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง 

-  กองทุนรวมนี้มีนโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรมพลังงำน จึงอำจมีควำมเสี่ยงและควำมผันผวน
ของรำคำสูงกว่ำกองทุนรวมทั่วไปที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของ
หมวดอุตสำหกรรมดังกล่ำวเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ต
กำรลงทุนโดยรวมด้วย 

- กองทุนหลักมีกำรจ ำกัดกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกิน
กว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักจะทยอยรับค ำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วน (pro rata) 
เพ่ือไม่ให้มีกำรไถ่ถอนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยค ำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนหลักจะท ำรำยกำรให้ในวันท ำกำรถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รับกำร
จัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่ำหน่วยลงทุนในวันที่ส่งค ำสั่ งขำยคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอำจไม่ได้รับเงินค่ำขำย
คืนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ต
กำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ 

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

 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในหมวดอตุสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง 
 

 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมพลังงาน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 

 

หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บำงส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

  

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

≤20% 20-50% 50-80% >80% 

≤20% 20-50% 50-80% >80% 

ปัจจัยควำมสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 

 

 

ควำมผันผวนของผลกำร
ด ำเนินงำน (SD) ต่ ำ สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่งมำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน 

 

 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 

สูง 

สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 

ต่ ำ 

ต่ ำ 

ต่ ำ 

กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx 
ต่ ำ สูง 
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
กองทุน BGF Sustainable Energy Fund Class D2 

 
 

  

ที่มำ: Fund Fact Sheet BGF Sustainable Energy Fund Class D2 ณ เดือนมิถุนำยน 2563  

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 
  

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแล้ว 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุนกับผูส้ั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละคนไม่เท่ากันได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค านวณราคาขาย+ ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซ้ือคืน ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ใช้เพื่อการค านวณราคารับซ้ือคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

  

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย2 2.00 
1.00 (ช่วง IPO), 
1.50 (หลัง IPO) 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 2.00 ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ3 ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก4 ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย 50 บำท/ รำยกำร 50 บำท/ รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บำท/ 1 ฉบับ 50 บำท/ 1 ฉบับ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมลูค่ำซื้อขำย)1
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ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมต่ำงประเทศท่ีลงทุน 

 
 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่เกิน 5.00 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน ไม่ม ี

 
ที่มำ: Fund Fact Sheet BGF Sustainable Energy Fund Class D2 ณ เดือนมิถุนำยน 2563 และ Prospectus BGF Sustainable Energy Fund  
ณ เดือนธันวำคม 2562 
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* ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 
เนื่องจำกกองทุนหลักไม่มี Benchmark ดังนั้น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จะใช้  
MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพ่ือค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บำท ณ วันค ำนวณผลตอบแทน เป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity 

 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
 

 

ที่มำ: Fund Fact Sheet BGF Sustainable Energy Fund Class D2 ณ เดือนมิถุนำยน 2563 

* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.mfcfund.com 

 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 

http://www.mfcfund.com/
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  จ่ำย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน ภำยใน 2 วันท ำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO 
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนด 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น. 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : 1,000 บำท 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บำท 

วันท ำกำรขำย: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–13.00 น. 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน : ไม่ก ำหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ : ไม่ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :  
T+5 คือ 5 วันท ำกำรนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ซื้อขำยภำยหลัง IPO : ตั้งแต่วันที ่2 กันยำยน 2563 เป็นต้นไป 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่วันท่ี  
2 กันยำยน 2563 เป็นต้นไป  
กำรขำยหน่วยลงทุนแบบสม่ ำเสมอ (Saving Plan) :  
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2563 เป็นต้นไป 

คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ท่ี 
www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน  รำยชื่อ          วันท่ีเร่ิมบริหำรกองทุนนี้ 
                                                  1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนหลัก ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 
                                                  2. คุณเชำวน์กร โชติบัณฑ์           วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 
                                                  3. คุณชำญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุนรอง ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ  
                                                  และอัตรำแลกเปลี่ยน 
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
     บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 
     - MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
     - Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
     - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
     - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 
     - ส ำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 
     - ส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2 

ข้อมูลอื่นๆ 
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     - ส ำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์  033-100-340-2 
     - ส ำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 
     ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
     ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน)  
     โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
     ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588 
     บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
     บล. โกลเบล็ก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
     บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
     บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
     บล. เคที ซิมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 
     บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
     บล. ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565 
     บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
     บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
     บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
     บล. ฟินันซ่ำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
     บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
     บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
     บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
     โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1 
     บล. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677 
     บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
     บล. เอเชียพลัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
     บล. เออีซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456 
     บล. ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
     บล. ไอวี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809 
     บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
     บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839 
     บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ำกัด โทรศพัท์ 0-2648-3333 
     บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ  
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ร้องเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02-649-2000 
website: www.mfcfund.com 
email: mfccontactcenter@mfcfund.com 

ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ ทำงผลประโยชน์ ได้ท่ี www.mfcfund.com  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก     
จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต 

 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส ำคัญ ณ วันท่ี 10 สิงหำคม 2563 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม
และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 

http://www.mfcfund.com/
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สรุปสำระส ำคัญของกองทุน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมต่ำงประเทศ BGF Sustainable Energy Fund โดยจะลงทุนใน class D2  

ลักษณะเฉพำะของ class D2  
1. เป็น Class ท่ีเสนอขำยให้กับนักลงทุนท่ัวไป 
2. ซื้อขำยหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ และไม่มีกำร
จ่ำยเงินปันผล 

ผู้จัดกำรกำรลงทุน Blackrock (Luxembourg) S.A. 

นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุน BGF Sustainable Energy Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน
ตรำสำรทุนของบริษัทท่ีมีกำรพัฒนำพลังงำนท่ียั่งยืน 
(sustainable energy companies) ท่ัวโลก อย่ำงน้อยร้อยละ 
70 ของมูลค่ำทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุน โดยบริษัทท่ีมีกำร
พัฒนำพลังงำนท่ียั่งยืน ได้แก่ บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงำน
ทำงเลือก (Alternative Energy) และเทคโนโลยีพลังงำน 
(energy technologies) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
(renewable energy technology), ผู้ผลิตพลังงำนทดแทน 
(renewable energy developers), เช้ือเพลิงทำงเลือก 
(alternative fuels), กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(energy efficiency), ควำมสำมำรถในกำรใช้พลังงำนและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน (enabling energy and infrastructure) 

ท้ังนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในบริษัทท่ีจัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ 
(ตำมท่ี Global Industry Classification Standard ก ำหนด) 
เช่น ถ่ำนหินและวัสดุสิ้นเปลือง (coal and consumables); 
กำรส ำรวจและผลิตน้ ำมันและก๊ำซ (oil and gas exploration 
and production); บริษัทน้ ำมันและก๊ำซแบบครบวงจร 
(integrated oil and gas) 

กองทุนหลักอำจลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน A-Shares ไม่เกินร้อยละ 
20 ของมูลค่ำทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุน โดยกำรลงทุนผ่ำน 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen-
Hong Stock Connect 

กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภำพโดยมีเงื่อนไข 
(Contingent Convertible bonds) ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุน 
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กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) 
เพ่ือวัตถุประสงกำรลงทุน ป้องกันควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient portfolio management) ท้ังนี้ กองทุนหลัก
ไม่ได้เป็นกองทุนประเภท hedge fund 

Benchmark ไม่มี 
วันท่ีจัดตั้งกองทุนหลัก 15 มีนำคม 2544 
อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 

ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 
Branch. 

Bloomberg Ticker MERNEDU 
ISIN Code LU0252969661 
วันท ำกำรซื้อขำย ทุกวันท ำกำร 
แหล่งข้อมูล www.blackrock.com 

 

ควำมเสี่ยงของกองทุนหลกั 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
ตลำดเกิดใหม่โดยท่ัวไปหมำยถึงประเทศท่ีมีกำรพัฒนำในระดับต่ ำหรือน้อย ซึ่งมีกำรพัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจ และ/หรือตลำดทุนในระดับต่ ำ และมีควำมผันผวนของรำคำหุ้นและค่ำเงินในระดับท่ีสูงกว่ำ 
ตลำดหลักทรัพย์ของประเทศก ำลังพัฒนำไม่ได้มีขนำดใหญ่เท่ำกับตลำดหลักทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นมำนำนกว่ำ 
และมีปริมำณกำรซื้อขำยน้อยกว่ำมำก ส่งผลให้เกิดกำรขำดสภำพคล่องและรำคำหลักทรัพย์มีควำมผัน
ผวนสูง  
2. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศของคนต่ำงชำติ (Restrictions on Foreign investment) 
ในบำงประเทศอำจห้ำม หรือมีข้อจ ำกัดในกำรลงทุน หรือมีข้อจ ำกัดในกำรน ำเงิน รำยได้จำกกำรลงทุน 
ส่วนทุน หรือเงินท่ีได้จำกกำรขำยหลักทรัพย์โดยนักลงทุนต่ำงชำติออกจำกประเทศ ซึ่งข้อจ ำกัดต่ำงๆอำจ
ท ำให้กำรลงทุนและกำรน ำเงินทุนกลับล่ำช้ำได้ 
3. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในธุรกิจเฉพำะ (Funds Investing in Specific Sectors) 
ในกรณีท่ีมีกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง กองทุนอำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ี
มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม บริษัทท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นอำจมีสำยกำรผลิต 
ตลำด หรือแหล่งเงินทุนท่ีจ ำกัด หรืออำจจ ำกัดโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหำร 
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4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
มูลค่ำกำรซื้อขำยของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน อำจมีควำมผันผวนอย่ำงมีนัยส ำคัญโดยขึ้นอยู่กับสภำวะ
ตลำดโดยรวม ท ำให้กองทุนอำจไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ทันเวลำหรือรำคำท่ีต้องกำร ส่งผลให้กองทุน
อำจต้องขำยหลักทรัพย์ในรำคำถูกหรืออำจไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด 
5. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในบริษัทท่ีมีขนำดเล็ก (Smaller Capitalisation Companies) 
หุ้นของบริษัทขนำดเล็กอำจมีควำมเคลื่อนไหวท่ีอย่ำงฉับพลันหรือไม่แน่นอนมำกกว่ำหุ้นของบริษัทขนำด
ใหญ่ท่ีจัดตั้งมำนำน บริษัทอำจมีสำยกำรผลิต ตลำด หรือแหล่งเงินทุนท่ีจ ำกัด หรืออำจจ ำกัดโดยขึ้นอยู่กับ
กลุ่มผู้บริหำร 
6. ควำมเส่ียงด้ำนตรำสำรทุน (Equity risk) 
มูลค่ำของตรำสำรทุนมีควำมผันผวนเป็นรำยวัน ซึ่งเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น ผู้ออกตรำสำร เศรษฐกิจ
โดยรวม และกำรเมือง เป็นต้น 
7. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน (Contingent Convertible Bonds) 
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นตรำสำรหนี้ประเภทซับซ้อน ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพเป็นส่วนทุนได้บำงส่วนหรือ
ท้ังหมดเมื่อเกิดเหตุกำรณ์เข้ำเงื่อนไขเหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดได้ ท ำให้กองทุนอำจมีควำมไม่แน่นอนของกำร
ขำดเงินลงทุนในระดับท่ีสูงขึ้นกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนอื่นๆ 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)  
ควำมเสี่ยงท่ีมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกปัจจัยภำยนอก 
เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมืองท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจำรณำได้จำกค่ำ 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทุนรวม มีควำมผัน
ผวนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์สูง 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (currency risk)  
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลำร์ในช่วงท่ีเงินบำทอ่อนแต่ขำยท ำก ำไรในช่วงท่ีบำทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบำทกลับมำ
น้อยลง ในทำงกลับกันหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบำทแข็งและขำยท ำก ำไรในช่วงท่ีบำทอ่อนก็อำจได้
ผลตอบแทนมำกขึ้นกว่ำเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกดังกล่ำว  
ป้องกันควำมเส่ียงตำมดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอำจมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
เนื่องจำกกำรป้องกันควำมเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวมในกำรพิจำรณำว่ำจะป้องกัน
ควำมเส่ียงหรือไม่ 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector 
Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 
ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมนั้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผันผวน
มำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม 
2. ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) 
เกิดจำกกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ 
3. ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) 
เกิดจำกกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ 
 
 


