สรุ ปข้ อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุน

31 ธันวาคม 2564

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
สาหรั บกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต
: ได้ รับการรั บรอง CAC

นโยบายตราสารหนีร้ ะยะสัน้
ทาไมต้ องเลือกนโยบายการลงทุน
นโยบายนี ้เหมาะกับใคร
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่น ๆ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-838-1800 หรื อ 1725 website: www.tmbameastspring.com
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1.
เนื่ องจากสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ แต่ละคนมี ความแตกต่างและมี ความคาดหวังต่อ
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้ เลือกนโยบายการ
ลงทุ น ที่ เ หมาะสมกับ ตนเอง และสามารถปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น ได้ ต ามความ
เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ เงินออมในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียง
พอที่จะรองรั บชีวิตยามเกษี ยณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็ นวัย หนุ่มสาว มีระยะเวลาในการ
ลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ อีกนาน สามารถยอมรั บความผันผวนของราคาทรั พย์สินที่
ลงทุนได้ มาก น่าจะมีโอกาสได้ ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพื่อให้ มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ ขณะที่ สมาชิกที่ ใกล้ เกษี ยณ มี
ระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้ องการรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี ้
ให้ เลือกลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนทา
ให้ เงินที่ได้ รับจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่พอใช้ จา่ ยหลังเกษี ยณ

2.
 ลงทุนในกองทุนปลายทาง กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จะ
ลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ ตราสารด้ อยสิทธิ ศุกกู สัญญา
ซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (derivatives) สั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าแฝง (Structured Note)
ธุ ร กรรมการให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ธุ ร กรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น (Reverse
Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ส่วนที่ เหลือ กองทุนอาจลงทุน ในตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรื อ
derivatives หรื อ Structured Note ที่มี underlying เป็ นตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร
Basel III รวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้ หมดของ
กองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ทังนี
้ ้ โดยอายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของ
ตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้
ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วนั ถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรื อ ช่วงที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนมาก
ผิดปกติ เป็ นต้ น
กองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หาร
การลงทุ น (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จ ารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ กฏข้ อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบี ้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็ น
ต้ น
ส าหรั บ การลงทุน ต่ า งประเทศ กองทุ น นี ม้ ี น โยบายป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน โดยจะทาสัญญาสวอป และ/หรื อฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
หรื อ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า อื่ น ใด เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอัต รา
แลกเปลี่ ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ ต่ า กว่า ร้ อยละ 90 ของจานวนเงิ น
ลงทุนในต่างประเทศ
อนึ่ ง กองทุ น อาจเข้ า ลงทุ น ในตราสารที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อต่ากว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้
(non-investment grade) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในนโยบายให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนนีเ้ หมาะกับใคร
 สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นและ
ความเสี่ยงที่อาจมีเงินไม่พอใช้ ยามเกษี ยณได้
นโยบายการลงทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
 สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
 สมาชิกที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
 สมาชิกที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่า เนื่องจากกองทุนปลายทางที่เข้ าไปลงทุนไม่ถกู
จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 สอบถามคณะกรรมการกองทุน
 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ ที่ www.thaipvd.com
 ติอต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725
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3.
สัดส่ วนประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน

นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง
ตลาดสารหนีร้ ะยะสัน้ สาหรับ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
99.94

เงินฝาก
ธนาคาร
ประเภท
ออมทรัพย์
0.09

อื่นๆ
-0.04

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินฝาก
ธนาคาร
ประเภท
ประจา
6.52

หุ้นกู้
49.73

เงินฝาก
ธนาคาร
ประเภทออม
ทรั พย์
0.34 ประเภท
รายการค้ าง
จ่ ายหรื อ
หนีส้ ินอื่นๆ
-0.04

พันธบัตร
22.89

ตั๋วแลกเงินแบบมี
ระยะเวลา (BE
Term)
20.17

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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ชื่อทรั พย์ สิน

Credit rating

%ของ NAV

1.พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 50/91/64

FITCH(Thai)
AAA(tha)

6.66%

2.หุ้นกู้ระยะสัน้ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2564 รุ่ นที่ 18 มูลค่ า 1,415.00 ล้ าน
บาท ครบกาหนดไถ่ ถอนวันที่ 27 มกราคม 2565
(TISCOG22127D)

TRIS Rating A

6.52%

3.หุ้นกู้มีประกันบางส่ วนของบริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กาหนดไถ่ ถอน

TRIS Rating A

6.29%

FITCH(Thai)
AAA(tha)

5.21%

4.พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 42/91/64
5.ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มูลค่ า 600.00 ล้ านบาท
ครบกาหนดไถ่ ถอนวันที่ 6 มกราคม 2565
(MBKET22106A)

4.88%

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/PV8_03.pdf
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4.

* ผล

ผลตอบแทน

ดัชนีชี ้วัด

5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%

3.46%
3.06%
2.52%2.69% 2.97%
2.45%
2.05%
2.20%
1.76%
1.71% 1.79%
1.77%
1.60%
1.49%
1.49%
1.29%
1.21%
0.88%
0.77%
0.40%

0.0%
2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
หมายเหตุ : คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก
1) ผลตอบแทนรวมของดัชนี พนั ธบัตรรั ฐบาลระยะสันของสมาคมตลาดตราสารหนี
้
้
ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) (ร้ อยละ 35)
และ
2) ดัช นี พัน ธบัต รรั ฐ บาล ที่ มี อ ายุ ค งที่ (ZRR) อายุ 1 ปี (Government Zero Rate
Return 1Y Index) (ร้ อยละ 35) และ
3) ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ A อายุ
1 ปี (Corporate Zero Rate Return Index (A) 1Y) (ร้ อยละ 10) และ
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4) อัต ราอ้ า งอิง THBFIX ส าหรั บรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้ ว ยค่า เฉลี่ ยของ Credit
Spread ของตาสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี (ร้ อยละ 20)
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.25% ต่อปี

5.
คาเตือนที่สาคัญ
 นโยบายตราสารหนี ้ ในระยะสันโอกาสสู
้
ญเสียเงินต้ นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบโต
ของเงินลงทุนอาจไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้ จา่ ยหลังเกษี ยณ
 กองทุนนี ้ไม่ได้ ถกู จากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่า
เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่อง
ต่ า ซึ่ง อาจไม่ ส ามารถซื อ้ ขายตราสารหนี ไ้ ด้ ใ นเวลาที่ ต้ อ งการหรื อ ในราคาที่
เหมาะสม ดังนัน้ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
 กองทุนรวมนี ้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื ้อ
ขายตราสารหนี ้ได้ ในเวลาที่ต้องการหรื อในราคาที่เหมาะสม
 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มี
นโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบ
แทน และตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อย
กว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และความ
เสี่ยงของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุนวัตถุประสงค์การ
ลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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 กองทุนรวมนี ้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมี
ความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk)
National Credit Rating

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
กองทุนนี ้มี portfolio duration เท่ากับ 0.67 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคา
ตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออก
ใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
้
้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่
ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
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 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer
concentration risk)
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6.
อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ ามี))
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee)
ค่าใช้ จ่ายรวม (Total expenses)
การลงทุนผ่านกองทุนรวม
การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม
(Total expenses) (% ต่อปี ของ NAV)

ไม่มี

 มี  ไม่มี
อัตราที่เก็บจริง 0.4767%
อัตราสูงสุด 1.0000%

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้ าง
ค่ าผู้สอบบัญชีกองทุน

บลจ.ทหารไทยเป็ น
ผู้ดแู ลรับผิดชอบ

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื ้อ) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ ในกองทุน
500 บาท ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ไม่มี
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
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7.
ช่องทางขอรับคาแนะนา
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย
/แผนการลงทุน

 ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 ระบบ FundLink M
ผ่าน www.tmbameastspring.com
 E-mail : pvd@tmbameastspring.com

ช่องทางการศึกษาข้ อมูล
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

* ทังนี
้ ้ สิทธิการทารายการต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กบั การกาหนด
ของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนบริษัท
ความถี่การปรับเปลี่ยนการลงทุน ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู กรอบการลงทุนเฉพาะส่วนบริษัท
วันทารายการปรับเปลี่ยนการลงทุน ทุกวันทาการ (Daily)
ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทุน  เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น.
 ระบบ FundLink M : ถึงระยะเวลา 13.30 น.
ข้ อมูลนโยบายการลงทุนอื่น ๆ

ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู ดูนโยบายการลงทุนทังหมด
้
การติดตามข้ อมูลรายการย้ อนหลัง ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู รายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
ช่องทางการออมต่อ
 การคงเงิน
เมื่อออกจากงาน/เกษี ยณ
 กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ สาหรับกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ
 กองทุนรวมของบลจ.ทหารไทย ซึง่ สามารถส่งคาสัง่
ขายหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินเป็ นรายงวดได้ ด้ วยคาสัง่
Auto Investment Plan (AIP)
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โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความ
ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เพียงพอของเงินกองทุนสารองเลี ้ยง เมนู วางแผนเกษี ยณ (Retire Rich Workbook)
ชีพยามเกษี ยณ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
เต็มจานวน
 ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ผลการดาเนินงาน
ในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
 ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
 การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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