หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
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กองทุนเปิ ด MTrack Energy ETF
บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำร
กองทุน ทหำรไทย จำกัด
กำรเข้ ำร่ วมกำรต่ อต้ ำนทุจริต
: ได้ รับกำรรั บรอง CAC

ENGY

กองทุนรวมตรำสำรทุน /
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม / กองทุนรวมอีทเี อฟ
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่ มีควำมเสี่ยงต่ ำงประเทศ
กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
1

1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) โดยอาจเลือกใช้ วิธี
Full replication หรื อ Optimization และจะใช้ กลยุทธ์การบริ หารกองทุนเชิงรับ(Passive
management strategy) เพื่อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุม่
พลังงานและสาธารณูปโภค ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี ้วัด (passive management)

1.นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาด
หุ้น และ คาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีกลุม่ พลังงานและ
สาธารณูปโภค(SET Energy & Utilities Sector Index)
2.เงินลงทุนส่วนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว (3 ปี ขึ ้นไป)

• นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
• นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
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อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คำเตือนที่สำคัญ
1.กองทุ น เปิ ด MTrack Energy ETF มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนต้ องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
2.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด MTrack Energy ETF เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
3.ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (หลัง IPO) ผู้ลงทุนที่ทาการเพิ่ม / ลด (Create /
Redeem) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด MTrack Energy ETF ด้ วยวิ ธี ส่ ง มอบตะกร้ า
หลัก ทรั พ ย์ กับ ผู้ร่ว มค้ า หน่ ว ยลงทุน ซึ่งถื อ ว่า เป็ นธุ ร กรรมที่ ท านอกตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย (OTC) ผู้ลงทุนจึงมีภาระที่ต้องชาระภาษี ในส่วนของกาไรที่เกิดขึ ้นจากการทา
ธุรกรรมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษี อากร
4.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ตัวอย่าง ฐอเมริ กา
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรั
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2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
5.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่
เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ
และตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้ นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก
5

เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ ง
พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
• ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer
concentration risk)

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
(High sector concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ
NAV รวมกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
0.44
เงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์
5.20

หุ้นสำมัญ
97.36

ประเภทรำยกำรค้ ำง
รับอื่นๆ
0.22
ประเภทรำยกำรค้ ำง
จ่ ำยหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-3.22

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.บมจ. ปตท.

25.44

2.บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

14.16

3.บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์

13.63

4.บมจ. พลังงำนบริสุทธิ์

7.88

5.บมจ. ปตท.

7.27

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

3.00

2.50

2.00

1.50
1.00

0.50

0.00

สูงสุดไม่ เกิน 1.2200
สูงสุดไม่ เกิน 1.0000

0.7493

สูงสุดไม่ เกิน 0.0700
0.0250

สูงสุดไม่ เกิน 0.1000
0.0107

0.7892
สูงสุดไม่ เกิน 0.0500
0.0042

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.สามารถดูคา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/E01_02.pdf
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รำยกำร
อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผ้ รู ่ วมค้ า
0.10
0.10
หน่วยลงทุนเรี ยกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนเรี ยกเก็บจากผู้สนใจ
0.10
0.10
ลงทุนทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปในกรณีที่ทาการซื ้อขาย
ตามที่ตลาด
ตามที่ตลาด
หน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
หลักทรัพย์กาหนด หลักทรัพย์กาหนด
ประเทศไทย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
2.บริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ด
บัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ โดยพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่ จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
50.00%
40.00%

% ต่ อปี ของ NAV

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%

-20.00%
-30.00%

2564

2563

2562

2561

2557

2556

2555

8.81%

-6.81%

12.34%

-3.18%

23.84% 42.79% -18.70%

0.18%

-8.55%

9.41%

อัตรำผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวม กลุ่มพลังงำน
และสำธำรณูป โภค(SET Energy & Utilities Sector 11.61%
Total Return Index)

-6.27%

12.59%

-2.72%

24.76% 43.80% -18.09%

1.63%

-7.13%

10.88%

กองทุนรวม

2560

2559

2558

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -51.01
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.98
• ควำมผันผวนของส่ วนต่ ำงผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชีว้ ัด (Tracking Error : TE) คือ
2.09
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Energy
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุน
รวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด
ควำมผันผวนของ
กองทุน
ควำมผันผวนของ
ตัวชีว้ ัด

Year to
date

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตัง้ แต่
จัดตัง้

2.44%

1.94%

5th

5.10%

50th

5.83%

95th

1.40%

50th

6.11%

95th

4.11%

50th

6.08%

2.41%

1.97%

5th

5.01%

50th

7.65%

75th

2.36%

5th

7.05%

5th

5.16%

5th

7.15%

12.79%

12.41%

5th

13.00%

95th

13.61%

95th

25.41%

5th

21.98%

5th

20.87%

95th

24.70%

12.84%

12.54%

95th

12.99%

95th

13.43%

50th

26.02%

5th

22.45%

5th

21.15%

95th

24.88%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม Energy ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
1.66
1.52
1.44
1.26
-0.59

6M
5.30
5.11
4.93
4.60
2.55

Return (%)
1Y
3Y
8.27 1.73
8.22 1.56
7.94 1.25
7.33 0.67
3.19 -1.72

5Y
6.58
6.55
6.32
6.22
5.57

10Y
4.38
4.22
4.03
3.86
3.73

3M
12.43
12.44
12.47
12.49
12.56

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
12.84 13.33 26.19 22.66
12.86 13.39 26.30 22.68
12.89 13.43 26.58 22.84
12.92 13.53 26.77 23.06
13.00 14.55 27.15 23.15

10Y
19.53
19.55
19.58
19.73
19.85

ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ อัตราผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวม กลุม่
พลังงานและสาธารณูปโภค(SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

1 สิงหาคม 2551

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อขาย : อื่น ๆ โปรดระบุ
1.ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปสามารถสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนกับผู้
ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ รู ่วมค้ า
หน่วยลงทุนกาหนด
2.ผู้สนใจทัว่ ไปสามารถซื ้อ ขายหน่วยลงทุนได้ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นตลาดรองในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
12.01 %
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขา
หน่วยลงทุน
ทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ
ทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ดาราวรรณ ประกายทิพย์
วันที่เริ่มบริ หาร 18 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
ร้ องเรี ยน
กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbameastspring.com
อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com

ประวัตกิ ำรจ่ ำยเงินปั นผลย้ อนหลัง 4 ครัง้ หลังสุด
วันที่ปิดสมุดทะเบียนครั ง้ ที่
4
3
2
1

วันที่จ่ำย/ครั ง้ ที่
22 ตุลาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
11 ตุลาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561

จำนวนเงินปั นผล
0.0500
0.1300
0.0500
0.1100

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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