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สูง ต ่ำ 

เสี ยงสูง 
ลงทุนในตรำสำรทุน โดยเน้นเพียงบำงหมวดอุตสำหกรรม 
โดยเฉลี ยในรอบปไีม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV  

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคญั Factsheet 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

  

ค ำเตือน 
 กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  
 ผลกำรด่ำเนนิงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เปน็สิ ง

ยืนยันถึงผลกำรดำ่เนินงำนในอนำคต 

ระดับควำมเสี่ยง ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตรำสำรทุน  
 กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  
 กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม (Sector Fund : Health Care) 
 กลุ่มกองทุนรวม : Health Care 

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF World 
Healthscience Fund ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2” ในสกุลเงินเหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ ซึ งบริหำรจดักำรโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. 

 กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทที ประกอบธุรกิจด้ำนกำรดูแลสุขภำพ เภสัชกรรม 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และกำรจัดหำและพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ 

 ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื อป้องกันควำมเสี ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และเพื อเพิ มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน 
(Efficient portfolio management) 

 กองทุนมุ่งหวังใหผลประกอบกำรเคลื อนไหวตำมกองทุนหลัก  
    (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำ 
    ดัชนีช้ีวัด (active management) 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน ภำยใน 2 วันท่ำกำรหลังจำก
วันสุดท้ำยของกำร IPO 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย 
อำยุกองทุน ไม่ก่ำหนด 

ดัชนีชี้วัด : 

- ดัชนี MSCI World Health Care Index (USD) สัดส่วน 
100%  

- หมำยเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนกำรป้องกันควำมเสี ยงดำ้นอัตรำ
แลกเปลี ยน เพื อค่ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ 
วันที ลงทุน ในสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตรำแลกเปลี ยน
เพื อค่ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วันค่ำนวณ
ผลตอบแทน สัดส่วน 10% 

ผู้จัดการกองทุนรวม 

 คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ - เริ่มบริหารจัดการตัง้แตว่ันท่ีจด
ทะเบียนกองทุน  

 คุณฉัตรแพร ศิริสกาวกุล - เริ่มบริหารจัดการตัง้แตว่ันท่ีจด
ทะเบียนกองทุน  

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC  

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื องมือ 
บริหำรควำมเสี ยงด้ำนสภำพ
คล่องได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเตม็ 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 
www.mfcfund.com 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินของกองทนุหลกั (%ต่อปี) 

หมำยเหตุ : 
ผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนหลัก ณ วันที  30 เมษำยน 2565 
วันเริ มต้น class I2 ของกองทุนหลัก - วันที  13 มีนำคม 2562 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

IPO วันท่ี 6 – 15 มิถุนายน 2565 

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/pros/AGF.pdf
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กำรซื้อหน่วยลงทุน กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

วันท่ำกำรซื้อ: ทุกวันท่ำกำร วันท่ำกำรขำยคืน: ทุกวันท่ำกำร 

เวลำท่ำกำร: 08:30 – 15:30 น. เวลำท่ำกำร: 08:30 – 13:00 น. 

กำรซื้อคร้ังแรกขั้นต ่ำ: 1,000 บำท กำรขำยคืนขั้นต ่ำ: ไม่ก่ำหนด 

กำรซื้อคร้ังถัดไปขั้นต ่ำ: 1,000 บำท ยอดคงเหลือข้ันต ่ำ: ไม่ก่ำหนด 

  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+5 

คือ 5 วันท่ำกำรนับแต่วันรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หมำยเหต ุ
1. กองทุนเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่ำงวันที  6 – 15 มิถุนำยน 2565 
2. ตั้งแต่วันที  21 มิถุนำยน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปิดใหส้ั งซื้อ/ขำยคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุน 

ข้อมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown N/A 
Recovering Period N/A 
FX Hedging N/A 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน N/A 
Sharpe Ratio N/A 
Alpha N/A 
Beta N/A 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจัดกำร 2.14 1.605 

รวมค่ำใช้จ่ำย 4.89 N/A 

หมำยเหต:ุ 
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมลูค่ำเพิ ม ภำษีธุรกจิเฉพำะหรือภำษอีื นใดแล้ว 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)1 

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย2 2.00 1.50 

กำรรับซื้อคืน 2.00 ไม่เก็บ 

กำรสับเปลี ยนหน่วยลงทนุเข้ำ3 ไม่มี ไม่มี 

กำรสับเปลี ยนหน่วยลงทนุออก4 ไม่มี ไม่มี 

กำรโอนหน่วย 50 บำท/รำยกำร 50 บำท/รำยกำร 

หมำยเหต:ุ 
1. ค่ำธรรมเนยีมดังกล่ำวรวมภำษมีูลค่ำเพิ ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื นใดแล้ว 
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผู้สั งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละกลุม่หรือแตล่ะคนไม่เท่ำกันได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสบัเปลี ยนเข้ำที รำคำขำย ซึ งเท่ำกับ มลูค่ำหนว่ยลงทุนที ใช้เพื อกำร
ค่ำนวณรำคำขำย+ ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) 
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสบัเปลี ยนออกที รำคำรับซื้อคืน ซึ งเท่ำกับ มลูค่ำหน่วยลงทุนที ใช้เพื อ
กำรค่ำนวณรำคำรับซื้อคืน - ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน (ถ้ำมี) 

กำรจัดสรรกำรลงทุนในแต่ละประเทศของ
กองทุนหลัก 

ประเทศ % NAV 

สหรัฐอเมริกำ 73.21 

อังกฤษ 5.88 

สวิสเซอร์แลนด์ 5.79 

ฝรั งเศส 3.58 

เดนมำร์ก 3.30 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 เม.ย. 65 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของ
กองทุนหลัก 

Breakdown % NAV 

หุ้นสำมัญ 95.09 

เงินฝำกธนำคำรและอื นๆ 4.91 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 เม.ย. 65 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก 

Holding % NAV 

UNITEDHEALTH GROUP INC 8.61 

JOHNSON & JOHNSON 6.36 

ASTRAZENECA PLC 4.97 

SANOFI SA 3.58 

PFIZER INC 3.54 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 เม.ย. 65 

กำรจัดสรรกำรลงทุนในกลุ่มอตุสำหกรรม
ของกองทุนหลัก  

กลุ่มอุตสำหกรรม % NAV 

Pharmaceuticals 39.71 

Health Care Providers & Services 21.45 

Health Care Equip. & Supplies 14.56 

Biotechnology 13.32 

Life Sciences Tools & Services 5.88 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 เม.ย. 65 
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ค ำอธิบำย 
 Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที ยังไม่ครบ 5 ปี) โดย 

วัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ำ่สดุในช่วงที  NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที ช่วยให้ทรำบถึง
ควำมเสี ยงที อำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 

 Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื อเป็นข้อมูลใหผู้ล้งทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที ฟ้ืนกลับมำที เงินทุน
เริ มต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด 

 FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศที มีกำรป้องกันควำมเสี ยงจำกอัตรำแลกเปลี ยน 
 อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ควำมถี ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ ง โดยค่ำนวณจำกมูลค่ำที ต ่ำกว่ำระหว่ำง

ผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวม
เฉลี ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทนุรวมที มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท่ำให้มีต้นทุน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที สูง จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 

 Sharpe Ratio อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ มของกองทุนรวมเปรยีบเทียบกับควำมเสี ยงจำกกำรลงทุน โดยคำ่นวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอตัรำผลตอบแทนที ปรำศจำกควำมเสี ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี ยงเบนมำตรฐำน (standard 
deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที กองทุนรวมควรไดร้ับเพิ มขึ้นเพื อชดเชยกับควำมเสี ยงที กองทุนรวมรับมำ 
โดยกองทุนรวมที มีค่ำ Sharpe Ratio สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที มีประสทิธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที ดีกว่ำ เนื องจำกไดร้ับผลตอบแทนส่วนเพิ มที สูง
กว่ำภำยใต้ระดับควำมเสี ยงเดียวกัน 

 Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื อเปรยีบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนไดสู้งกว่ำดัชนีช้ีวัด ซึ งเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จดักำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทยีบกับอัตรำกำรเปลี ยนแปลงของตลำด 
Beta น้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำหลักทรพัย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี ยนแปลง
ของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ของตลำด 

 Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพ
ในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที มีค่ำ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี ยห่ำงจำกดัชนีช้ีวัดมำกขึ้น 

 Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบก่ำหนดอำยุ ซึ งค่ำนวณจำกดอกเบีย้ที จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุ
ตรำสำรและเงินต้นที จะได้รับคืนนำ่มำคิดลดเป็นมูลคำ่ปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ค่ำนวณจำกค่ำเฉลี ยถ่วงน้่ำหนัก
ของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนี้แต่ละตัวที กองทุนมีกำรลงทุน และเนื องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอรเ์ซ็นต์ต่อปี จึง
สำมำรถน่ำไปใช้เปรยีบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบก่ำหนดอำยุและมลีกัษณะกำร
ลงทุนที ใกล้เคียงกันได ้

 MSCI: ข้อมูล MSCI เป็นข้อมูลส่ำหรับใช้ภำยในของผู้ลงทุนเท่ำนั้น ห้ำมท่ำซ้่ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ และห้ำมใช้เป็นที มำเพื อหรือเป็น
ส่วนประกอบของตรำสำรทำงกำรเงินหรือผลิตภณัฑ์หรือดัชนี ข้อมูล MSCI ไม่ได้มุ่งเป็นคำ่แนะน่ำส่ำหรับกำรลงทุนหรือค่ำแนะน่ำส่ำหรบักำรตัดสินใจ
ลงทุนและใหเ้ชื อถือ ข้อมูลย้อนหลังและกำรวิเครำะหไ์ม่ควรใช้เป็นกำรชี้น่ำหรือกำรันตีกำรวิเครำะหห์รือกำรคำดกำรณ์ผลกำรด่ำเนินงำนในอนำคต 
ข้อมูล MSCI ได้เสนอบนหลักพ้ืนฐำนตำมที ปรำกฏ และผู้ใช้ข้อมูลยอมรับควำมเสี ยงท้ังหมดของกำรใช้ข้อมูล บริษัทในเครือและบุคคลที เกี ยวข้องใน
กำรรวบรวม ประมวล หรือสร้ำงขอ้มูล MSCI ขอสงวนสิทธ์ิกำรรับประกันข้อมูล ซึ งรวมถึงและไม่จ่ำกดัได้แก่ ต้นฉบับ ควำมถูกต้อง ควำมสมบรูณ์ เวลำ
ที ก่ำหนด กำรไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิ สภำพทำงกำรค้ำและควำมเหมำะสมเพื อวัตถุประสงค์เฉพำะ โดยไม่จำ่กัดกำรรบัประกันข้อมลูใดๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น 
บุคคลที เกี ยวข้องกับ MSCI ไม่ต้องรับผิดชอบท้ังทำงตรงและทำงอ้อม เฉพำะเจำะจง โดยบังเอิญ กำรลงโทษ ผลสืบเนื องซึ งรวมถึงแตไ่มจ่่ำกัดกำร
ขำดทุน หรือควำมเสียหำยอื น ไมว่่ำกรณีใดๆ (www.msci.com) 
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