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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ                         ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 
 

 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 
 

นโยบำยกำรลงทุน  กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้ำง 
•  ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีพื้นฐานดี มีเงินปัน
ผลสูง มีมูลค่าต่่ากว่าปัจจัยพื้นฐาน และมีหน้ีสินต่อทุนไม่สูง ท่ีประกอบด้วย 
1. หลักทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2. หลักทรัพย์ที่จะน่าเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และท่ีมีแผนจะน่าเข้าจดทะเบียน (Pre-
IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคต  
3. หลักทรพัย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคต  

เหมาะสมกับเงินลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง - ค่อนข้างสูง และผู้
ลงทุนสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้บางส่วน เน่ืองจากการลงทุนอาจไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวัง     

ค ำเตือนท่ีส ำคัญ 
•  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
อาจมีต้นทุนส่าหรับการท่าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท่าให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  

•  กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงท่าให้กองทุนน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง 

•  กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยง
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
ค่านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
เอง 

•  เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหว
ของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของ
ราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้า/ตัวแปร (กรณีกองทุนสร้าง return ตามความ
เคลื่อนไหว โดยลงทุนใน derivatives link สินค้า/ตัวแปร) 

•  กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม 
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)  
•  ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)  
- การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะท่าให้ราคาตราสารหน้ีผันผวนขึ้นลงได้  
•  ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ค่านวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government 
Bond Index (Total Return Index)  และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
 

กองทุนเปิดไทยสร้ำงโอกำส 2 
The Thai Opportunity Fund 2: TOF2 

 

ประเภทกองทุนรวม 
กองทุนผสมแบบไม่ก่าหนดสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

ประเภทกองทุนรวม 1 Aggressive Allocation : MIXAGG บริษัทจัดกำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 

ชื่อบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต CAC 2 : - 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกันหรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ไม่ใช ่

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จา่กัด (มหาชน) ชื่อผู้ประกัน - 

นโยบำยจ่ำยเงินปันผล จ่าย ไมเ่กินปีละ 12 ครั้ง วันท่ีจดทะเบียน 25 ตุลาคม 2545 

ควำมถ่ีในกำรเปิดซื้อขำยหน่วยลงทุน 
ขาย : ทุกวันท่าการ 
รับซื้อคืน : ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ 

อำยุโครงกำร  ไม่ก่าหนด 

ค่ำใช้จ่ำยรวม ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ, ปัจจุบันประมาณ 0.74% ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 
1 ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงในข้อมูลท่ีใช้เปรยีบเทียบผลการด่าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ตามการจัดกลุ่มของสมาคมฯ  (AIMC Category Performance Report) 
2 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “CAC”) 

ข้อมูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอยีดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทจัดการยื่นต่อ

ส่านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส่านักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี หากผู้ลงทุน มีข้อสงสัยควรสอบถามผูแ้นะน่าการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน 
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ                    
กองทุนเปิดไทยสร้ำงโอกำส 2 (TOF2) 

 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ  ผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
• ควำมเสี่ยงทำงตลำด (Market Risk) จำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ คือ ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด 
• ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช่าระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก่าหนด 
• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก่าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตรา
สารมีจ่ากัด 
• ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการด่าเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ 
ให้มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
• ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่แน่ เนื่องจากมีการใช้ดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 
• ควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
• ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย หรืออาจมีข้อจ่ากัดท่าให้ไม่สามารถน่าเงินลงทุนกลับ
เข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ 
• ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน 
• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ท่าให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่า
หลักทรัพย์ทั่วไป 

ผลกำรด ำเนินงำน (ค ำนวณตำมปีปฏิทิน) 

 
 

* TOF2 จดทะเบยีนกองทุนเมื่อวันท่ี 25 ตลุาคม 2545 
**ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต** 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

 
(2) ชื่อทรัพย์สิน และกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ตรำสำร 
สัดส่วนต่อมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ (%) 

1.บรษิัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) 
2.ธนาคารไทยพาณิชย์  จา่กัด (มหาชน) 
3.บรษิัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ่ากัด (มหาชน) 
4.ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) 
5.ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน) 

6.8 
6.7 
6.3 
5.3 
5.1 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี www.ktam.co.th 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 
หมายเหตุ  
1Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อ
เทียบกับความเสี่ยง 
* กองทุนจ่ายเงินปันผล 23 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 24.45 บาทต่อหน่วย 

หมายเหตุ  
- Benchmark = ค่านวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SETTRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total 
Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB 
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.ktam.co.th 
เอกสารการวัดผลการด่าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท่าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ด่าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน 

Year to 

Date

ยอ้นหลัง

3 เดือน

ยอ้นหลัง

6 เดือน

ยอ้นหลัง

1 ปี

ยอ้นหลัง

3 ปี

ยอ้นหลัง

5 ปี

ยอ้นหลัง

10 ปี

ตั้งแต่วนัจดทะเบยีน

กองทุน
TOF2* 0.03% -2.68% 0.03% 10.65% 4.36% 7.57% 10.20% 12.47%

Benchmark 2.88% 1.09% 2.88% 5.52% 3.14% 5.13% 5.94% 7.55%
ความผันผวนของ

ผลการด าเนินงาน
7.40% 6.18% 7.40% 11.50% 13.22% 15.41% 19.89% 19.83%

ความผันผวนของตัวช้ีวดั 3.02% 2.48% 3.02% 5.57% 6.31% 7.39% 10.10% 10.21%

Information Ratio1 -0.07 -0.21 -0.07 0.82 0.25 0.39 0.54 0.59

ผลการด าเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 มิถนุายน 2560)

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

TOF2 36.26% -38.56% 64.30% 38.94% 1.29% 33.58% -5.19% 17.50% -9.42% 20.08%

Benchmark 15.83% -22.66% 27.72% 21.00% 2.20% 18.53% -1.84% 10.46% -5.53% 10.51%
ความผันผวนของ

ผลการด าเนินงาน
20.34% 30.83% 24.94% 17.95% 21.24% 12.72% 22.31% 13.89% 14.11% 14.64%

ความผันผวนของ

ตัวช้ีวดั
9.87% 16.81% 12.63% 8.86% 11.27% 6.33% 10.71% 6.45% 6.94% 7.16%

ปี
% ต่อปี
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ                    
กองทุนเปิดไทยสร้ำงโอกำส 2 (TOF2) 

 

 ค่ำธรรมเนียม  ข้อมูลกำรซื้อ/ขำยหน่วยลงทุน 

* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน 
 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำก
กองทุนรวม 

อัตรำตำมโครงกำร 
(%ต่อปีของ NAV) 

ปัจจุบัน  
(%ต่อปีของ NAV)* 

การจัดการ ไม่เกิน 1.50 0.65 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.075 0.03 

นายทะเบียน   ไม่เกิน 0.05 0.05 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.00 0.74 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ
จำกผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตรำตำมโครงกำร 
(%ของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

ปัจจุบัน 
(%ของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.25 ยังไมเ่รียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.25  ยังไมเ่รียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน ไม่ม ี ไม่ม ี

• กำรซื้อหน่วยลงทุน   
- วันท่าการซื้อหน่วยลงทุน :     ทุกวันท่าการ ในระหว่างเวลาเปิดท่าการ - 15.30น.  
- มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อ :      10,000 บาท 

 

• กำรขำยคืนหน่วยลงทุน  
- วันท่าการขายคืน : ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์  
                               ในระหว่างเวลาเปิดท่าการ- 15.30 น.  
- มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน :                    10,000 บาท 
- จ่านวนหน่วยลงทุนขั้นต่่าของการสั่งขายคืน : 1,000 หน่วย 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า :      10,000 บาท 
- จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า :    1,000 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :       ภายใน 4 วันท่าการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่า 
    การขายคืนหน่วยลงทุน (T+4) 
 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำหน่วยลงทุนได้ท่ี 
- Website: www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน 

 

ชื่อ-นามสกุล  วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
คุณกอบกาญจน์  เอี่ยมจิตกุศล      ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี ้ 08/08/2556 

คุณยืนยง  เทพจ่านงค์                      ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารทนุ 16/06/2554 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลอ่ืนๆ 

• บริษัท หลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุนกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสำร 0-2670-0430 
Website www.ktam.co.th 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ท่ี
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือwww.ktam.co.th 

 

ประวัติกำรจ่ำยปันผล (5 คร้ังล่ำสุด) 

วันท่ีจ่ำย อัตรำต่อหน่วย (บำท) 

28 มิถุนายน 2560 0.20 

20 กันยายน 2559 1.25 

7 กรกฎาคม 2559 1.50 

25 พฤศจิกายน 2557 1.50 

30 กรกฎาคม 2557 2.00 

 

 
 
 
 
 
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม 
หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด่าเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อ่ืนส่าคัญผิด 

- กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูล ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน  
-  กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงิน
ลงทุนเต็มจ ำนวน 

- ในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน หรืออำจได้รับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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