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1.1 นโยบายการลงทนุ  
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ 
เงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารหนีภ้าคสถาบนัการเงิน และตราสารหนีภ้าคเอกชนชัน้ดี 
ในประเทศมีอนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้อนัดบัแรก ในระดบั National Scale และ/หรือ มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้สองอนัดบัแรกในระดบั International Scale และในกรณีท่ีไม่
มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้ กองทนุสามารถลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ (หรือ
สว่นของตราสารหนีร้ะยะยาวท่ีอายไุม่เกิน 397 วนั) มีอนัดบัความน่าเชื่อถือระยะยาวสาม
อนัดบัแรก 
1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 

 

เงินลงทนุสว่นที่ต้องการความมัน่คงในการด ารงเงินต้น สร้างผลตอบแทนท่ีสงูขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

และมีสภาพคลอ่งสงู 

 

   ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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ค าเตอืนที่ส าคัญ 

1.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ี

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว        

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       

บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

2.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ตา่งประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศไม่วา่ท่ีเกิดขึน้แล้ว

ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลง

ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธ
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สญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ 

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที่จา่ยจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอ

ค ายินยอมข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ี

จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน   

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

 

มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือ

ตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนีห้รือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล

อื่นตามท่ีส านกังานก าหนด ซึง่มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือ

มีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญานัน้และมี 

portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วนั 

 

http://www.tmbameastspring.com/
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 ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) 

National Credit Rating 

 
 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) : กองทนุนีมี้ 
portfolio duration เท่ากบั 0.15 ปี (ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562) 

 
 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 

 
 
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก   เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง 

ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน

มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคา

ตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุ

เฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่    
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 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 

 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 
 
 

ตั๋วแลกเงนิแบบมี
ระยะเวลา (BE Term)

6.49

พันธบัตร
84.39

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

0.25

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทประจ า

10.85

ประเภทรายการค้าง
รับอื่นๆ
5.70

ประเภทรายการค้าง
จ่ายหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-7.68

http://www.tmbameastspring.com/
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ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.เงนิฝากธนาคารประจ า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 7.76 

2.พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/62 7.76 

3.พนัธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/62 7.65 

4.พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/62 7.64 

5.พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/90/62 6.87 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี ้

ตราสารหนีใ้นประเทศ   

เงนิฝากธนาคารประจ า ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 7.76% 

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 
45/91/62 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

7.76% 

พนัธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 
40/91/62 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

7.65% 

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 
50/91/62 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

7.64% 

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 
49/90/62 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

6.87% 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

คณุสามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84.39%

15.59%

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)อัน
ดับ

เค
รด

ติ
ตราสารหนีใ้นประเทศ
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ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินหมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียม
การจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริม
การขายกองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com  
 

0.3000
0.0268 0.0750 0.0000

0.4018

สูงสุดไม่เกิน 0.7500

สูงสุดไม่เกิน 0.0720 สูงสุดไม่เกิน 0.0875 สูงสุดไม่เกิน 0.0405

สูงสุดไม่เกิน 0.9500

0.00
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0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รายการ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ามี) 
ค าอธิบายเพิ่มเตมิ : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุ 
แตล่ะกลุม่หรือแตล่ะประเภทของผู้ลงทนุไมเ่ทา่กนั   
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 0.00 

• ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 0.05 

• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขายคือ  

Money Market Government 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

กองทุนรวม 1.25% 0.90% 0.97% 1.08% 1.40% 1.90% 2.33% 2.69% 2.28% 0.88%

Benchmark 1.14% 0.93% 0.93% 0.93% 0.97% 1.17% 1.61% 1.85% 1.58% 0.77%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

%
 ต่
อปี

ขอ
ง N

A
V

ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แต่
จดัตัง้ 

ผลตอบแทน
กองทุนรวม 

1.26% 0.27% 75th 0.63% 50th 1.25% 50th 1.04% 75th 1.12% 50th 1.57% 50th 3.53% 

ผลตอบแทน
ตวัชีว้ัด 

1.15% 0.44% 5th 0.68% 25th 1.14% 95th 1.00% 95th 0.98% 95th 1.19% 95th 1.69% 

ความผันผวน
ของกองทุน 

0.05% 0.04% 5th 0.05% 5th 0.05% 5th 0.04% 5th 0.05% 5th 0.08% 5th 0.37% 

ความผันผวน
ของตวัชีว้ัด 

0.07% 0.11% 95th 0.09% 95th 0.07% 95th 0.05% 5th 0.05% 5th 0.06% 5th 0.09% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  

 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่ม Money Market Government ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 0.32 0.71 1.43 1.25 1.32 1.71 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.18 

25th Percentile 0.30 0.67 1.37 1.19 1.23 1.61 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.19 

50th Percentile 0.28 0.62 1.25 1.06 1.11 1.55 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.19 

75th Percentile 0.25 0.59 1.19 1.02 1.06 1.49 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.20 

95th Percentile 0.21 0.48 1.15 0.97 1.03 1.43 0.06 0.18 0.07 0.08 0.08 0.21 

 
ดัชนีชีว้ ัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ดัชนีชีว้ ัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ 
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA 
Short-term Government Bond Total Return Index) (ร้อยละ 50) และดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนระยะสัน้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสารอยู่ในระดับ A-ขึน้ไป ของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (ร้อยละ 50) 
หมายเหต:ุ  การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัดงักล่าวเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
เป็นต้น (จากเดิมใช้ตวัชีว้ดัเป็นอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือนของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 15 พฤษภาคม 2540 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 1 วนัท าการนบั

แต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 

website : www.tmbameastspring.com  
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

219.43 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่
ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนอ่ืน ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง 
Website ของบริษัทจดัการ ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ธีระศนัส์ ทตุิยะโพธิ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 6 พฤษภาคม 2552 
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พีระวิชญ์ ลิม้เดชาพนัธ์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 1 ธนัวาคม 2560 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 32 อาคารอบัดลุลาฮิม เพลส 990 
ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ บริษัทจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่
ตวัแทนของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
(กล่าวคือ บริษัทประกนัชีวิตท่ีออกกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ) ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามข้อก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต.บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่  ผู้ ถือ
กรมธรรม์ภายใน 4 วนัท าการท าการนบัแต่วนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุโดยวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นไปตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั
คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


