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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

 คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

 กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

 คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

 สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

 ค่าธรรมเนียม

 ผลการดำเนินงาน

 ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

สแกนเพื่อซื้อกองทุน

1

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส
MFC Global Focus Fund (MGF)

ชนิดผูลงทุนทั่วไปที่รับเงินปนผล : MGFGD 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

• นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ 

Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) "IU"

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็น Societe d'Investissement a Capital 

Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities) บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A. 

กองทุน Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากเงินลงทุน

โดยมุ่งเน้นการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่หรือมีการทำธุรกิจในประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญ  

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.columbiathreadneedle.com

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

(Passive Management)  ส่วนกองทุน Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund (กองทุนหลัก)

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล) 2
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน

ในตราสารหนี้ทั่วไป

- ผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงจากการลงทุนในตราสารทุนได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร :
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

 ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถาม ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล) 3
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจมีความ

ไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม

หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient

portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวน

ที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

- กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักอาจ

เลื่อนการไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยจะพิจารณาเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด

ของกองทุนหลัก ซึ่งปกติจะไม่เกิน 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับคำสั่งไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล) 4
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี

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

ต่ำ สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม

<= 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ต่ำ สูง

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน

สูงตํ่า

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล) 5

สูงตํ่า
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม : Information Technology

สูงตํ่า
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ : สหรัฐอเมริกา

<= 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

<= 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

www.mfcfund.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV

1. Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund 97.33 %

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล) 6

www.mfcfund.com
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ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
1. คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
2. คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว คิดตามรอบปบัญชีของกองทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)1 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

คาธรรมเนียมการขาย2 2.00% 1.50%

(ตั้งแต่ 17 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน3 2.00% ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท/ 1 รายการ 50 บาท/ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท/ 1 ฉบับ 50 บาท/ 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา4 ไม่มี ไม่มี

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก5 ไม่มี ไม่มี
หมายเหตุ
1. คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากันได

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับผูขายคืนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากันได

4. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนเขาที่ราคาขาย ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคาขาย + คาธรรมเนียมการขาย (ถามี)

5. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคารับซื้อคืน - คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถามี) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล) 7
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ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด คือ
MSCI All Country World Net Total Return USD Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. แบบย้อนหลังตามปีปฎิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -8.11%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 15.75% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Global Equity

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุนรวม YTD 3 percen 6 percen 1 ปี percen 3 ปี percen 5 ปี percen 10 ปี percen ตั้งแต่

เดือน tile เดือน tile tile tile tile tile จัดตั้ง

MGFGD 22.51 7.22 25th 8.54 25th 22.51 25th - - - - - - 28.84

Benchmark 33.37 5.86 50th 10.59 5th 33.37 5th - - - - - - 35.41

ความผันผวนของกองทุน 14.94 16.94 75th 14.57 75th 14.94 75th - - - - - - 15.75

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 11.79 13.21 25th 11.62 25th 11.79 50th - - - - - - 13.53

- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

AIMC Category Performance Report  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
Global Equity 5th Percentile 9.24 10.52 29.48 25.49 15.59 11.82 10.49 9.79 9.64 12.20 11.37 10.80

25th Percentile 6.31 7.07 20.66 22.73 12.16 10.41 13.21 12.03 11.17 14.12 12.51 11.64
50th Percentile 3.61 3.47 16.18 18.66 10.25 7.79 16.14 14.16 14.15 15.75 13.46 14.23
75th Percentile -1.52 -3.42 7.61 14.30 6.52 1.54 19.85 18.26 17.39 18.29 15.80 16.09
95th Percentile -12.29 -25.06 -20.78 6.14 4.24 -6.04 36.12 32.10 26.77 30.05 26.55 29.44

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หน่วย)
17 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564 0.9344

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน 26 พฤษภาคม 2563

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทำการขาย : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.mfcfund.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 1. คุณพรเพ็ญ  ชุลีประเสริฐ
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนต่างประเทศ)
เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

2. ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารหนี้ต่างประเทศ)
เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

3. คุณกุลยา วรรธนรียชาติ
ผู้จัดการกองทุนหลัก (ด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน   0.5128 เทา 

ของกองทุนรวม (PTR) 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

     บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2
- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5
และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23
ร้องเรียน ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.mfcfund.com

ข้อมูลอื่นๆ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 332,749,052.87 บาท
(30 ธันวาคม 2564) มูลค่าหน่วยลงทุน 13.9002 บาท/หน่วย

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

• ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผล
ตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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Disclaimer:
Source: MSCI.  The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or 
redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial 
instruments or products or indices.  None of the MSCI information is intended to constitute investment 
advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may 
not be relied on as such.  Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of 
any future performance analysis, forecast or prediction.  The MSCI information is provided on an “as is” 
basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information.  MSCI, 
each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any 
MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without 
limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, 
merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information.  Without limiting any 
of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, 
incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. 
(www.msci.com)



ขอมูลเพ่ิมเติมของกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
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   Ongoing Charges:  0.95% (as at 31/03/21) 
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