
1 2 3 4 5 6 7 8ระดับความเสี�ยงของกองทนุ

บรษัิทที�ทําการวจิยักัญชาทางการแพทย ์ทั�งด้าน
พฒันายา (Pharmaceutical) และเทคโนโลยี

ชวีภาพ (Biotech)
 

บรษัิทอื�น ๆ ที�ดําเนินธุรกิจเกี�ยวขอ้งกับ
ผลิตภัณฑ์กัญชา

(Cannabis) 
 

ประเภทกองทนุ: กองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ
นโยบายการจา่ยเงินป�นผล: ไมม่นีโยบายจา่ยเงินป�นผล
นโยบายการลงทนุ
- ลงทนุในตราสารทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ กองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที�มนีโยบายลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศทั�วโลกของบรษัิทที�ดําเนินธุรกิจเกี�ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์
ทางกัญชา (Cannabis) หรอืกัญชง (Hemp) ที�ถกูกฎหมาย ซึ�งรวมถึงบรษัิทที�สรา้งรายได้หรอืประกอบธุรกิจเกี�ยวกับการศึกษาวจิยั การพฒันา การเพาะปลกู การผลิต ไปจนถึงการจดั
จาํหน่ายผลิตภัณฑ์เป�นที�ถกูต้องตามกฎหมาย ซึ�งผลิตภัณฑ์ทางด้านกัญชาหรอืกัญชงจะมรีูปลักษณ์และคณุสมบติัที�หลากหลายแตกต่างกันตามการใชป้ระโยชน์ เชน่ การผลิตเพื�อใชป้ระโยชน์
ทางการแพทย ์ได้แก่ การผลิตเป�นยา อาหาร สมุนไพร หรอืเครื�องสาํอาง เป�นต้น หรอืการผลิตเพื�อใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ อุตสาหกรรมสิ�งทอ ยานยนต์ หรอื กระดาษ เป�นต้น
โดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชไีมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ
- ลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื�อป�องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน และเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management)
       Benchmark: Cannabis Index        วนัทําการซื�อขายหน่วยลงทนุ: ทกุวนัทําการ           มูลค่าขั�นตํ�าในการซื�อหน่วยลงทนุ: 1,000 บาท

บรษัิทที�ศึกษาวจิยั พฒันา 
เพาะปลกู ผลิต ไปจนถึงการจดัจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์
 

ประโยชน์การรกัษา การเจบ็ปวดเรื�อรงัในผูใ้หญ่ ภาวะคลื�นไสอ้าเจยีนในผูป้�วยที�ได้รบัเคมบีาํบดั อาการกล้ามเนื�อหดเกรง็ในผูป้�วยปลอกประสาทเสื�อม
แขง็ (multiple sclerosis) โรคลมชกัที�รกัษายากในเด็ก และโรคลมชกัที�ดื�อยา ภาวะปวดปลายประสาทที�รกัษาด้วยวธิอืี�น ๆ แล้วไมไ่ด้ผล โดยกัญชา
อาจมปีระโยชน์ในการรกัษาหรอืควบคมุอาการ ซึ�งควรมขีอ้มูลทางวชิาการสนับสนุนหรอืวจิยัเพิ�มเติม ในประเด็นความปลอดภัยและประสทิธผิล เพื�อ
สนับสนุนการนํามาใช ้เชน่ โรคพารกิ์นสนั, โรคอัลไซเมอร,์ ความจาํเสื�อม (dementia) และการรกัษาโรคมะเรง็ชนิดต่าง ๆ
ที�มา : แพทยสภา

รูห้รอืไม ่คณุสมบติัทางการแพทยข์องกัญชา

1. แนวโน้ม ตลาด Cannabis ทั�วโลก
จะโต 33% ต่อป�ต่อเนื�องจนถึงป�
2025 และมมูีลค่ากวา่หนึ�งแสนล้าน
ดอลล่ารส์หรฐั

 

ขอ้มูลทั�วไป กองทนุ MCANN

ทั�งบรษัิทที�ศึกษาวจิยั พฒันา เพาะปลกู ผลิต ไปจนถึงการจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์
รวมถึง การวจิยักัญชาทางการแพทย ์ทั�งด้านพฒันายา (Pharmaceutical) และเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotech)

 

1

โอกาสลงทนุในหุน้ที�เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา (CANNABIS) หรอืกัญชง (HEMP) ที�ถกูกฎหมาย 
 

 
IPO: 19 – 27 เมษายน 2564

กองทนุเป�ดเอ็มเอฟซ ีโกลบอล แคนนาบสิ

ทําไมถึงควรลงทนุในหุ้น Cannabis 

2. แนวโน้มการปลดล๊อคกัญชาใหถ้กู
กฎหมายในอีกหลายประเทศทั�วโลก
ป�จจุบนั 37  ประเทศที�อนุญาตใหม้กีารใช้
กัญชาทางการแพทยอ์ยา่งถกูกฏหมาย

3. ตลาด Cannabis เพื�อการแพทยทั์�ว
โลกจะเติบโตเฉลี�ย 17.1% ต่อป�ต่อเนื�อง
จนถึงป� 2025 และมมูีลค่ารวม 5.5 หมื�น
ล้านดอลล่ารส์หรฐั

4. กองทนุ Cannabis ที�เติบโตสงู
และมคีวามสมัพนัธกั์บดัชนี�หุน้โลก
ไมส่งูมากจงึเหมาะที�จะลงทนุเป�น
สว่นเสรมิในพอรต์การลงทนุหุน้ทั�ว
โลก

Source:Ahead Intelligence, Prohibition Partners
 

Source:Grandviewresearch, Base Year for Estimate: 2015
 
 



Global X Cannabis ETF (POTX)
 

0-40%

The Global X Cannabis ETF (POTX) Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)
and/or other stocks

 

-  กองทนุ ETF ที�ลงทนุในหุน้ของบรษัิทที�ดําเนิน
ธุรกิจเกี�ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชา
(Cannabis) หรอืกัญชง (Hemp) โดยเน้นทางการ
แพทย ์ที�มโีอกาสเติบโตสงู เพื�อโอกาสในการได้รบัผล
ตอบแทนที�ดี
-  กองทนุจดัตั�งเมื�อ 17 Sep 2019 และ ซื�อขายบน
ตลาด Nasdaq
-  Bloomberg ticker: POTX

Global X Cannabis ETF (POTX)Portfolio Characteristics :Top Ten Holdings as of 26 March 2021

MCANN Highlight
โอกาสได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้กัญชาที�เน้นทางการแพทย์

 

สดัสว่นที�คาดวา่จะลงทนุ

2

ควรทําความเขา้ใจลักษณะสนิค้า เงื�อนไข ผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตัดสนิใจลงทนุ กองทนุไมไ่ด้ป�องกันความเสี�ยง
อัตราแลกเปลี�ยนทั�งจาํนวนอาจขาดทนุหรอืได้รบักําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนและหรอืได้รบัเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทนุเริ�มแรก

ลงทนุใน Global X Cannabis ETF 
(POTX) กองทนุ Cannabis ETF 

ที�บรหิารแบบ Passive โดยเน้นใหผ้ลตอบแทนเป�น
ไปตามดัชนีอ้างอิง

 

ลงทนุใน Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)
กองทนุ Cannabis ETF ที�บรหิารแบบ Active

management โดยเนน้การกระจายการลงทนุในหุน้
growth และ value และ/หรอื หุน้ Cannabis เพื�อเพิ�มผล

ตอบแทนใหกั้บกองทนุ

เน้นลงทนุในหุน้ของบรษัิทที�เกี�ยวกับการวจิยักัญชา
ทางการแพทย ์ทั�งด้านพฒันายา (Pharmaceutical)

และเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotech)

เน้นการเติบโตและมโีอกาสได้รบัผล
ตอบแทนสงูในระยะยาว

เพิ�มผลตอบแทนให้กับกองทนุโดยลงทนุ
ใน Active ETF และ/หรอื หุ้น Cannabis

โอกาสลงทนุในหุ้นกัญชา (Cannabis) หรอื
กัญชง (Hemp) ที�ถกูกฎหมาย 

หมายเหต:ุ กองทนุ MCANN อาจพจิารณาลงทนุในกองทนุ หรอื 
ตราสารอื�นแทน และ/หรอื เพิ�มเติมจากกองทนุหรอืตราสารที�ระบุไว้

60-100%

รูจ้กักับ Global X Cannabis ETF (POTX)

Aphria Inc

ผูผ้ลิตและจาํหน่าย
กัญชาทางการแพทย์
เพื�อการรกัษาโรคและ

สนัทนาการ
 

วจิยั พฒันา และผลิต
ยาที�มาจาก

Cannabinoid
 

GW Pharmaceuticals
 

9.80%
 

9.77%
 

 
IPO: 19 – 27 เมษายน 2564

กองทนุเป�ดเอ็มเอฟซ ีโกลบอล แคนนาบสิ

คิดค้น วจิยั พฒันา
เทคโนโลยใีนการปรบั
ใชกั้ญชาทางการแพทย์

 

ผลิตและจาํหน่าย
กัญชาทางการแพทย์
เน้นสาํหรบัผูป้�วย และ
เพื�อสนัทนาการ

 

ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพื�อสขุภาพ
จากกัญชาซึ�งสกัดมา
จาก cannabidiol

(CBD)
 

บรษัิทลงทนุและการ
เขา้ซื�อกิจการที�มคีวาม
เชี�ยวชาญในหลายภาค
สว่นของธุรกิจกัญชา

 

ผลิตและจดัจาํหน่าย
กัญชาในตลาดทางการ
แพทย ์และสนัทนาการ

 

ปลกูและผลิตกัญชา
สาํหรบัผลิตภัณฑ์ที�

หลากหลาย
 

เพาะปลกู วจิยั พฒันา
และผลิตกัญชาที�ใช้
ทางการแพทย์

 

 Tilray Inc
 

 Cronos Group Inc
 

Organigram 
Holdings Inc

 

Charlotte's Web 
Holdings Inc

 

 RIV Capital Inc
 

Canopy Growth Corp
 

Sundial Growers Inc
 

Aurora Cannabis Inc
 

8.37%
 

เพาะปลกูกัญชา
ทางการแพทยที์�ได้รบั
อนุญาตจากองค์การ
ยาแหง่สหภาพยุโรป

(EMA)
 

7.38%
 

6.15%
 

4.14%
 

4.51%
 

5.35%
 

5.49%
 

5.60%
 



กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)  1 

 

             
             
             

         
         
         
         
         

             
             
             
           

 

  

 

 

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

 

 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส  
MFC Global Cannabis Fund 

(MCANN) 
กองทุนรวมตราสารทนุ 

กองทุนรวมที่เนนลงทนุแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
การเขารวมการตอตานทุจริต :  
ไดรับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

การลงทุนในกองทุนรวม ไมใช การฝากเงิน  

ขอมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564 IPO วันท่ี 19 – 27 เมษายน 2564 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คาธรรมเนียม 

ขอมูลอ่ืนๆ 

ผลการดําเนินงาน 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

 



กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)  2 

  

 นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ ท่ีมีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุนตางประเทศทั่วโลกของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทางกัญชา (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) ที่
ถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีสรางรายไดหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต ไปจนถึง
การจัดจําหนายผลิตภัณฑเปนที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งผลิตภัณฑทางด านกัญชาหรือกัญชงจะมีรูปลักษณและคุณสมบัติที่
หลากหลายแตกตางกันตามการใชประโยชน เชน การผลิตเพื่อใชประโยชนทางการแพทย ไดแก การผลิตเปนยา อาหาร 
สมุนไพร หรือเครื่องสําอาง เปนตน หรือการผลิตเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต หรือ 
กระดาษ เปนตน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
สําหรับเงินสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยตราสารทางการเงินอื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infra) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตลอดจนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)  
นอกจากนี้  กองทุ นอาจลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บความน า เช่ื อถื อของตราสารหรือผู ออก ( issue/issuer)  
ต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) 
ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
กองทุน Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนจะลงทุนรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มี
รายไดมากกวารอยละ 50 จากธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงอยางถูกตองตามกฎหมาย 3 ดาน ไดแก ดาน
การผลิตยา ไบโอเทคโนโลยี ผลิตภัณฑจากกัญชงและผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของกัญชา ดานการสนับสนุนเชน เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การบริการทางการคา และพื้นท่ีเพาะปลูก และดานการสงเสริมเชน การลงทุนดานเครื่องจักร การเงิน การลงทุน สื่อ
และเทคโนโลยี 
คาธรรมเนียมกองทุนตางประเทศท่ีลงทุน 
Management Fee 0.65%, Other Expenses 5.49%, Less Fee Waive/Reimbursement 5.39%  
ที่มา: Summary Prospectus, Fund Fact Sheet Amplify Seymour Cannabis ETF ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
กองทุน  Global X Cannabis ETF (POTX) ซึ่ งเปนกองทุนรวมอีที เอฟที่ จดทะเบี ยนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย    
แนสแด็กประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน โดยจะลงทุนรอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกัญชาทั้งดานการผลิต และการจําหนายอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการบริการทางการเงินสําหรับอุตสาหกรรมกัญชา และแอพพลิเคช่ันดานเภสัชกรรมหรือประโยชน
ดานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
คาธรรมเนียมกองทุนตางประเทศท่ีลงทุน Management Fee 0.50% 
ที่มา: Summary Prospectus, Fund Fact Sheet Global X Cannabis ETF (POTX) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   

 กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน : 
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดชันีช้ีวัด (active management)   

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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-  ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํา
กวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได 

-  ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
 

-  ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงนิที่แนนอนหรือรักษาเงนิตนใหอยูครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 
 

 

 

 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

   คําเตือนที่สําคัญ 
- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไวอาจมีความ 

ไมแนนอน อันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม 
หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป 

-  กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) จึงมี
ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จึง
มีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 

-    กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
เสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 

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

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง 
 

 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 
 

 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 

 

 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

20% 20-50% 50-80% >80% 

20% 20-50% 50-80% >80% 

ต่ํา 

สูง 

การกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน 

สูง 

สูง 

ต่ํา 

การปองกันความเสี่ยง fx 

*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Pharmaceuticals 

*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา 

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 
 

 

 

 

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD) 

การกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน 

 

  แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

สูง 

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน 

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา สูง 
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ขอมูลเพ่ิมเติมของกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
กองทุน Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)  

 
ที่มา: Fund Fact Sheet Amplify Seymour Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กองทุน Global X Cannabis ETF (POTX) 

 

 
ที่มา: Fund Fact Sheet Global X Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 

 

 สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
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 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวกอนการลงทุน * 

  
 

 
หมายเหต ุ: คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว  
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรอืแตละคนไมเทากันได 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับผูขายคืนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากันได 
4. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนเขาที่ราคาขาย ซ่ึงเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคาขาย+ คาธรรมเนียมการขาย (ถามี) 
5. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซ้ือคืน ซ่ึงเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคารับซ้ือคืน - คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถามี) 

  

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 
คาธรรมเนียมการขาย2 2.00% 1.0 (ชวง IPO), 1.5 (หลัง IPO) 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน3 2.00% ไมมี 
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขา4 ไมม ี ไมม ี
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออก5 ไมม ี ไมม ี
คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเกบ็ 50 บาท/ รายการ 
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 50 บาท/ 1 ฉบับ 50 บาท/ 1 ฉบับ 
คาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมลูคาซื้อขาย)1 

 

คาธรรมเนียม 



กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)  7 

 
 
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต* 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) 
ดัชนี Cannabis Index ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วัน
คํานวณผลตอบแทน สัดสวน 100% 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
 ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมตางประเทศท่ีลงทุน 

กองทุน Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) 

 
ที่มา: Fund Fact Sheet Amplify Seymour Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
กองทุน Global X Cannabis ETF (POTX) 

 
ที่มา: Fund Fact Sheet Global X Cannabis ETF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.mfcfund.com 
 

  

ผลการดําเนินงาน 
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นโยบายการจายปนผล  ไมจาย 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
วันท่ีจดทะเบียน ภายใน 2 วันทําการหลังจากวันสุดทายของการ IPO 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ:  

- การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : ระหวางวันท่ี 19 – 27 
เมษายน 2564 ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น. 

 มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท 
 - การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ทุกวันทําการ 

ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น.  
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อในแตละครั้ง : 1,000 บาท 
วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.30–13.00 น. 
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน : ไมกําหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : ไมกําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :  
T+5 คือ 5 วันทําการนับแตวันคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
การซื้อขายภายหลัง IPO : ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2564 เปนตนไป 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : ทุกวันทําการ ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 
2564 เปนตนไป  
การขายหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan) :  
ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2564 เปนตนไป 
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดท่ี 
www.mfcfund.com  

รายชื่อผูจัดการกองทุน  รายชื่อ          วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุนนี้ 
                                                  1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผูจัดการกองทุนหลัก ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ 
                                                  2. คุณเทดดี้ อีริคสัน                 วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผูจัดการกองทุนรอง ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ 
                                                  3. คุณชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผูจัดการกองทุนรอง ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
     บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2649-2000 กด 2 
     - MFC Contact Center โทรศัพท 0-2649-2000 กด 0 
     - Selling Agent Service โทรศัพท 0-2649-2191-6  
     - สํานกังานสาขาเซน็ทรลัพลาซา แจงวัฒนะ โทรศพัท 0-2835-3055-7 

ขอมูลอื่นๆ 
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     - สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา โทรศัพท 0-2014-3150-2 
     - สํานักงานสาขาขอนแกน โทรศัพท 043-204-014-16 
     - สํานักงานสาขาเชียงใหม โทรศัพท 053-218-480-2 
     - สํานักงานสาขาระยอง โทรศัพท  033-100-340-2 
     - สํานักงานสาขาหาดใหญ โทรศัพท 074-232-324-5 
     ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายยอย โทรศัพท 0-2697-5300 ตอ 3209 
     ธนาคาร ไอซบีีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2629-5588 
     บล. กรุงไทย ซิมิโก จํากัด โทรศัพท 0-2695-5487 
     บล. กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2659-7000 
     บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
     โทรศัพท 0-2658-6300 ตอ 3870-1 
     บล. เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) โทรศัพท 0-2305-9559 
     บล. โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท 0-2672-5900 
     บล. คนัทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 8883-4 
     บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-8951 
     บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2648-1718 
     บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2846-8689 
     บล. ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2949-1126-28 
     บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศพัท 0-2217-9595  
     บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2287-6623-28 
     บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2618-1111 
     บล. ฟนันซา จํากัด โทรศัพท 0-2697-3874 
     บล. ฟนันเซีย ไซรสั จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-9234-6 
     บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2635-1700 
     บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
     โทรศัพท 0-2650-8471 
     บล. แลนด แอนด เฮาส จก.(มหาชน) โทรศัพท 0-2352-5100 
     บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2009-8023-4 
     บล. อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2088-9999 
     บล. เอเชียพลัส จํากัด โทรศัพท 0-2680-1234 
     บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด โทรศัพท 0-2022-1499 
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     บล. เออีซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2659-3456 
     บล. ไอรา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2684-8731 
     บล. ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-5800 ตอ 808-809 
     บลจ. เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด โทรศัพท 0-2660-6677 
     บลจ. เอเชีย เวลท จํากัด โทรศัพท 0-2680-5000 
     บลน. ฟนโนมีนา จํากัด โทรศัพท 0-2026-5100 
     บลน. เว็ลธ เมจกิ จํากัด โทรศัพท 0-2861-5544 
     บลน. โรโบเวลธ จํากัด โทรศัพท 0-2026-6222 
     บ. เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โทรศัพท 0-2274-9400 
     บ. แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
     โทรศัพท 0-2648-3333 
     บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอร จํากัด โทรศัพท 0-2220-3977 
     หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นทีไ่ดรับแตงตั้ง 
     จากบริษัทจัดการ 
ติดตอสอบถาม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู: เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และ  
รองเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : 02-649-2000 
website: www.mfcfund.com 
email: mfccontactcenter@mfcfund.com 

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชน ทางผลประโยชน ไดท่ี www.mfcfund.com  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก     
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ  ไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (market risk)  
ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก 
เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวม มีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk)  
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวย
สกุลเงินดอลลารในชวงท่ีเงินบาทออนแตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออนก็อาจได
ผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกลาว  
ปองกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกัน
ความเส่ียงหรือไม 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration 
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว 
กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 
2. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector 
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน 
ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวน
มากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
3. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ี
สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 


