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แผนภาพแสดงความเส่ียงของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยทวทุีน 
Thailand Prosperity Fund : TTPF 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนเพื่อผูล้งทุนสถาบันท่ีมีนโยบายการลงทุนผสม
แบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุน
นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund) 

ได้รับอนุมัตจิัดตั้งกองทุนรวมโดย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

Equity General : EQGEN 
 
บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของ 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกนัหรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

ไม่ใช่ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
นโยบายจ่ายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผล ตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร ช่ือผู้ประกนั - 
ความถี่ในการเปิดซ้ือขายหน่วยลงทุน เปิดซ้ือขายเป็นคราวๆ วนัที่จดทะเบียน 18 มีนาคม 2546 
ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 12.00 % ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ปัจจุบนัประมาณ 1.75%ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง 
 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงิน
ฝาก ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) หรือ Credit Linked Note ตลอดจนหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่ง หรือสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อจุดประสงคใ์นการลงทุน และ/หรือเพื่อเป็นการป้องกนัความ
เส่ียง ทั้งน้ี การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด สัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารหน้ีต่อตราสารทุนนั้นจะเร่ิมตั้งแต่ร้อย
ละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

เงินลงทุนของผูล้งทุนส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 
ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรั้บจากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกาํไรจากส่วนต่างของราคา
หลกัทรัพย ์เงินปันผล (ถา้มี) และดอกเบ้ียรับ 

คาํเตอืนที่สําคญั 
 กองทุนรวมมีการกาํหนดอตัราส่วนการลงทุนไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุน
นอ้ยกวา่กองทุนรวมทัว่ไป 
 การลงทุนใน Structured Note มีโครงสร้างและเง่ือนไขการจ่ายคืนผลตอบแทนและเงินตน้
แตกต่างจากตราสารหน้ีทัว่ไป จึงทาํให้อาจมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารสูงกว่า
ตราสารหน้ีทัว่ไป 
 กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารการลงทุน จึงทาํใหก้องทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน เหมาะกบัผูล้งทุน
ท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงไดสู้งและผูล้งทุนควรลงทุนเม่ือมีความเขา้ใจความ
เส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 
 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และลงทุนใน Structured Note ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามความเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (future price) อาจไม่เท่ากบัความ
เคล่ือนไหวของราคาปัจจุบนั (spot price) ของสินคา้/ตวัแปรดงักล่าว 
 บริษทัจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ใหก้บัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายท่ีกาํหนดไวใ้น Regulation S ซ่ึงออก
ภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933(ซ่ึงความหมายคาํว่า “US 
Person” อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม นอกจากน้ี ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ US Person ดงันั้น บริษทัจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ US Person 

 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (Active management) 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
-  การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน 
-  ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อก
     ตราสาร 
-  การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม 

ตัวช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบกับผลประกอบการของกองทุนจะใช้ตาม ดัชนี
เปรียบเทียบของสมาคมบริษทัจดัการลงทุนสาํหรับกองทุนรวมผสม คือ50% SET 
INDEX + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงินฝากประจาํ 1 ปี 
เฉล่ียของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK) 

ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดงันั้น ผูล้งทุนตอ้งศึกษาขอ้มูล
ในรายละเอียดจากหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสามารถขอไดจ้ากผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจดัการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอ้มูลไดจ้ากหนงัสือช้ีชวนท่ี
บริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดท่ี้ Website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี หากผูล้งทุนมีขอ้สงสัยควรสอบถามผูแ้นะนาํการลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา่ การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

  K6O 



  
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั  
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ปัจจัยความเส่ียงที่สําคญั  สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

 ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ คือ ความ
เส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นในตลาดต่างประเทศท่ีอาจปรับตวั
ข้ึนลง โดยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด 
 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียไดต้ามท่ี
กาํหนด 
 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิด
จากการท่ีซ้ือหรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกาํหนดไว ้ เน่ืองจากโอกาส
ในการซ้ือหรือขายตราสารมีจาํกดั 
 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดาํเนินงานของธุรกิจซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของธุรกิจนั้นๆ ใหมี้การปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง คือ สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีอาจมีการข้ึนลงผนัผวน (Volatile) มากกวา่หลกัทรัพยพ์ื้นฐาน 
 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือ
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การลงทุน ซ่ึงการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทาํให้มีความเส่ียงท่ี
แตกต่างหรือมากกวา่หลกัทรัพยท์ัว่ไป 
 ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
 

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

 

(2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก 

ตราสาร 
สัดส่วนต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (%) 

1. พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 16/91/58 
2.พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 9/182/58 
3.พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/183/58 
4. บมจ. รอยลั พอร์ซเลน 
5. พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 5/182/58 

             22.2 
20.3 
15.2 
15.1 
13.4 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.ktam.co.th 

ผลการดาํเนินงาน 
 

  

ผลการดาํเนินงาน (ส้ินสุด ณ 26 มิถุนายน 2558) 

ยอ้นหลงั 
3 เดือน 

ยอ้นหลงั 
6 เดือน 

ยอ้นหลงั 
1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 
3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 
5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 
10 ปี 1 

ตั้งแต่เร่ิม
บริหาร

ภายใตก้าร
จดัการ 1 

TTPF 1.82% 19.41% 7.71% -0.55% N/A N/A -3.39% 

Benchmark 0.76% 0.84% 3.39% 6.82% N/A N/A 8.05% 

Information Ratio2 0.40 1.40 0.32 -0.41 N/A N/A -0.26 

ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

1.01% 14.27% 19.41% 17.71% N/A N/A 23.80% 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัผล
การดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
1 % ต่อปี 
2 Information Ratio : แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือ
เทียบกบัความเส่ียง 
 

ผลการดาํเนินงาน (คํานวณตามปีปฏิทิน) 

 
* TTPF  เร่ิมบริหารภายใตบ้ริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2554 
*ผลการดาํเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต* 

ค่าธรรมเนียม 

* เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ 
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ปัจจุบัน (%ของมูลค่า
หน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขาย 
ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเกบ็(1) 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน ไม่มี ไม่มี 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน 
(Subscription Spread) 

ไม่เกิน 2.00 

ยงัไม่เรียกเกบ็(1) 
ส่วนต่างค่ารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption Spread) 

ไม่เกิน 2.00 

 (1)  เม่ือมีการเรียกเกบ็ จะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ พร้อมกบัการประกาศวนัและเวลา
การขายหรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ ดงันั้น ผูล้งทุนควร
พิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

อตัราตามโครงการ 
(%ต่อปีของ NAV) 

ปัจจุบัน  
(%ต่อปีของ NAV)* 

การจดัการ ไม่เกิน 1.00 0.11 
ผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.5 0.01 
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.10 - 
ค่าสอบบญัชี 

ตามท่ีจ่ายจริง 

0.07 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน 1.52 
ค่าเบ้ียประชุม 0.03 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 0.01 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด ไม่เกนิ 12.00 1.75 



  
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั  

                                                                                                                                                                                                                                                                     กองทุนเปิดไทยทวีทุน  : TTPF 3 

 ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่ 

 การซ้ือหน่วยลงทุน   
- วนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุน : บริษทัจดัการจะประกาศกาํหนดวนัเร่ิมและส้ินสุดการ
เสนอขายเป็นคราว ๆ โดยจะทาํการประกาศกาํหนดวนัและเวลาเปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวล่วงหนา้ 3 วนัทาํการก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทุน และจะติดประกาศ
ไว ้ ณ สถานท่ีทาํการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) 
และบริษทัอาจลงโฆษณาในหนงัสือพิมพห์รือส่ืออ่ืนใดดว้ยกไ็ด ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะ
ทาํการระบุถึงราคาขาย และอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(ถา้มี) รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) อีกดว้ยและบริษทัจดัการจะดาํเนินการ
แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบต่อไป โดย
ผูส้นใจสามารถทาํรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได  ้ โดยผ่านบริษทัจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือ :   50,000 บาท 
 

 การขายคนืหน่วยลงทุน  
- วนัทาํการขายคืน : บริษทัอาจเปิดให้มีการขายคืน โดยจะทาํการแจง้ให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทาํการ  ทั้งน้ี ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
จะตอ้งแสดงความจาํนงในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยตอ้งส่งคาํสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 10 วนัทาํการ ผูข้ายคืนท่ีไดท้าํการยื่นแสดงความจาํนงใน
การขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ จะทาํการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงไม่ได ้ ทั้งน้ี เวน้แต่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
การแสดงความจาํนงในการขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง การยื่นคาํสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนต่อบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยระบุวนัท่ีใหต้รงกบั
วนัท่ีท่ีบริษทัจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใกลท่ี้สุด 
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาํหนด 
- จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน  : ไม่กาํหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : ไม่กาํหนด 
- จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : ไม่กาํหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน  : ภายใน 1 วนัทาํการนับตั้งแต่วนั
   ถดัจากวนัทาํการขายคืนหน่วย
   ลงทุน (T+1) 

- หนงัสือพิมพข่์าวหุน้ธุรกิจ 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษทัจดัการ (Call Center): 0-2686-6100 กด 9 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหนังสือพิมพท่ี์ใชใ้นการประกาศ
ขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยบริษทัจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะไม่ประกาศล่วงหนา้ 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ช่ือ-นามสกลุ     วนัท่ีเร่ิมบริหาร      
กองทุนน้ี 

คุณกอบกาญจน์  เอ่ียมจิตกุศล   
         
คุณชาญณรงค ์ กิตินารถอินทราณี    

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 
ตราสารหน้ี 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 
ตราสารทุน 

08/08/2556 
 

06/12/2554 

 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ 

 บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
Website www.ktam.co.th 
ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม และรับหนงัสือช้ีชวนและโครงการและขอ้
ผกูพนัไดท่ี้บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) และ/หรือ
www.ktam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม 
หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  
ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด 
 

- การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตดัสินใจลงทุน  
-  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็ม
จํานวน 

- ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
- ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 


