IPO 14 กุมภำพันธ์ – 2 มีนำคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมำภิบำลไทย
MFC Select Thai CG Equity Fund (M-SELECTCG)

กองทุนตรำสำรทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรอง CAC

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?


นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลำดรองอื่นๆ ของตลำดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับกำร
รับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งกำร
พิจำรณำกำรก ำกั บดูแลกิจ กำรที่ดีอ ำจพิจ ำรณำจำกกำรจัดอันดั บ CG Scoring ของสมำคมส่ง เสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ ำ
ร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน
(Unlisted securities) ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝำกธนำคำร ตรำสำรกำรเงิน ใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ตลอดจนหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ กำรหำดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ รวมทั้ง
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน
(efficient portfolio management) อย่ ำ งไรก็ ต ำม ผู้ จั ด กำรกองทุ น จะจั ด สั ด ส่ ว นกำรลงทุ น ให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนกำรลงทุนที่ดีและกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือผู้ออกต่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือ
(unrated securities) แต่จะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured
Note)


กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน :
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องกำรลงทุนในตรำสำรทุนของกิจกำรที่มีกำรกำกับดูแลที่ดี หรือเป็นบริษัทที่
ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)
ซึ่งจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน
ผู้ลงทุนที่มีเจตนำรมย์ที่ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมระบบกำรมีธรรมำภิบำลให้ดีขึ้นในระยะ
ยำวหรือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจัดกำรจะนำเงินรำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรจัดกำรไป
บริจำคให้กับหน่วยงำนที่ส่งเสริมธรรมภิบำลไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
และ/หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงำนดังกล่ำว
ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
หรือลดลงจนต่ำกว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและทำให้ขำดทุนได้
ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำร
ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร


ผู้ลงทุนที่เน้นกำรได้รับผลตอบแทน ในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำ เงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้



อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน ดังนั้น
กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและ
สำมำรถรับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทั่วไป
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และ
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำร
ลงทุน และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง
กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non –
investment grade) หรือ ตรำสำรหนี้ที่ ไม่ ได้รั บ กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่อ ถือ (Unrated securities)
ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขำดทุนจำกกำร
ลงทุนบำงส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รับเงินคืน

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ
2

เสี่ยงต่ำ

3

4

5

เสี่ยงสูง
6
7

1

8

เสี่ยงสูงมำก

ตัวอย่ำง

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่ำ
general

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน
ต่ำ

large cap

Mid/small

sector
สูง
4

ค่ำธรรมเนียม
* ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
5.671
5.671

6.00

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

5.50
5.00

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
3.3491
3.3491

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่2.14
เกิน
2.14

1.50
1.00
0.50
0.00

กำรจัดกำร

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุด0.0749
ไม่เกิน
0.0749

สูงสุดไม่เกิน
สูง0.107
สุดไม่เกิน
0.107

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นำยทะเบียน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวมค่ำใช้จ่ำย

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
2.00%
1.00% (ไม่เก็บช่วง IPO)
1.00%
ไม่เก็บ
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ ตำมทีน่ ำยทะเบียนเรียกเก็บ
ตำมที่จ่ำยจริง
ตำมที่จ่ำยจริง
ไม่มี
ไม่เก็บ
ไม่มี
ไม่เก็บ

หมายเหตุ :
(1) ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวม และ/หรื อ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยงทุ น ข้ า งต้ น เป็ น อั ต ราที่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บ บริษัทจัดการจะนาเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคในอัตราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่
เรียกเก็บจากกองทุนให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และ/หรือหน่ว ยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และ/หรือ
องค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้น
5

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*


ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark)

ดั ช นี ชี้ วั ด คื อ ดั ช นี ผ ลตอบแทนรวมตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET TRI) สั ด ส่ ว น
100.00%


ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General

* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ www.mfcfund.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วย
ลงทุน

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน

จ่ำย
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ภำยใน 2 วันทำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO
ไม่กำหนด
วันทำกำรซื้อ: ทุกวันทำกำร เวลำ 08.30 – 15.30 น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก : 10,000 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บำท
วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร เวลำ 08.30 – 15.00 น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน: ไม่กำหนด บำท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด บำท
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน:
T+3 คือ 3 วันทำกำรนับจำกวันคำนวณ NAV
ซื้อขำยภำยหลัง IPO : ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 61 เป็นต้นไป
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ที่ www.mfcfund.com
รำยชื่อ
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1) นำยเชำวน์กร โชติบัณฑ์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนหลักของกองทุนในส่วนตรำสำรทุนในประเทศ
2) นำยปวเรศวร์ วิภูนำถ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนรองของกองทุนในส่วนตรำสำรทุนในประเทศ
3) นำยรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนหลักของกองทุนในส่วนตรำสำรหนี้ในประเทศ
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 053-218-480-82
- สำนักงำนสำขำภูเก็ต โทรศัพท์ 076-212-491-92
- สำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง โทรศัพท์ 038-942-960-64
- สำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ พิษณุโลก โทรศัพท์ 055-008-980-2
- สำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี โทรศัพท์ 045-422-890-2
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- สำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
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 0-2238-3988
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
ธนำคำร ซิตี้แบงก์ เอ็นเอ โทรศัพท์ 0-2081-0999
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
ธนำคำร ออมสิน โทรศัพท์ 0-2614-9828
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977
ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บลน. อินฟินิติ จำกัด โทรศัพท์ 0-2238-3988
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
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
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
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ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้ง




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
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
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 – 23
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-2000
website: www.mfcfund.com
email: mfccontactcenter@mfcfund.com
คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ทำงผลประโยชน์ ได้ที่ www.mfcfund.com

กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบัน
คุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต
กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
สำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้
ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้
สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 แล้วด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำว
ถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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