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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน ทหำรไทย จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
: ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

31 พฤษภำคม 2565 

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF  
ENGY 

กองทุนรวมตรำสำรทุน /  
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม / กองทุนรวมอีทีเอฟ 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค 
จงึมีควำมเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 

 

 
 

http://www.thai-cac.com/th
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1.1 นโยบายการลงทนุ  
กองทนุมีนโยบายที่จะพยายามลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (fully invested) โดยอาจเลือกใช้วิธี 
Full replication หรือ Optimization และจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ(Passive 
management strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบัดชันีหลกัทรัพย์กลุม่
พลงังานและสาธารณปูโภค ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้    
 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive management) 

 

 

1.นกัลงทนุที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุในหุ้นได้ไม่ตื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาด

หุ้น และ คาดหวงัผลตอบแทนในระดบัที่ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันีกลุม่พลงังานและ

สาธารณปูโภค(SET Energy & Utilities Sector Index) 

2.เงินลงทนุสว่นที่สามารถลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) 

 

• นกัลงทนุที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 

• นกัลงทนุที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทนุในหุ้น 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 
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         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1.กองทุนเปิด MTrack Energy ETF มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึง

เหมาะสมกบัผู้ลงทนุต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป 

2.ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทนุเปิด MTrack Energy ETF เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึง

ประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง       

3.ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (หลงั IPO) ผู้ลงทนุที่ท าการเพิ่ม / ลด (Create / 

Redeem) หน่วยลงทุนของกองทุน เปิด  MTrack Energy ETF ด้วยวิ ธีส่ งมอบตะกร้า

หลักทรัพย์ กับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนซึ่งถือว่าเป็นธุรกรรมที่ท านอกตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (OTC) ผู้ลงทุนจึงมีภาระที่ต้องช าระภาษีในส่วนของก าไรที่เกิดขึน้จากการท า

ธุรกรรมดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร         

4.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั                                                                                                                                           

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา  ตัวอย่าง 
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

5.ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของ

รัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่

เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ

ด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย

ของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้วน

ฉบบันี ้                  

                

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

 
 
ระบมุิติความเสี่ยงของลกัษณะหุ้นที่กองทนุรวมเน้นลงทนุ (ประมาณ 80% ของ NAV) 
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ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่

มลูค่าของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึง่

พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู 

แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู  

• ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง 
(High sector concentration risk) 

พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ 
NAV รวมกนั 
 
 
 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดพลงังานและสาธารณปูโภค 
 

 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.บมจ. ปตท. 25.41 

2.บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 15.56 

3.บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 13.28 

4.บมจ. ปตท. 7.90 

5.บมจ. พลังงำนบริสุทธ์ิ 7.82 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

หุ้นสำมัญ
98.65

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุใน
อสังหำริมทรัพย์

0.43

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

9.18

ประเภทรำยกำรค้ำง
รับอื่นๆ
0.02

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-8.28
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัที่ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
2.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ 
3.สามารถดคู่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/E01_02.pdf 

0.7493

0.0250 0.0107 0.0042

0.7892

สูงสุดไม่เกิน 1.0000

สูงสุดไม่เกิน 0.0700 สูงสุดไม่เกิน 0.1000 สูงสุดไม่เกิน 0.0500

สูงสุดไม่เกิน 1.2200

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ค่ำ
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุที่ผู้ ร่วมค้า 
หน่วยลงทนุเรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 

0.10 0.10 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเรียกเก็บจากผู้สนใจ 
ลงทนุทัว่ไป 

0.10 0.10 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปในกรณีที่ทาการซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย 

ตามที่ตลาด 
หลกัทรัพย์ก าหนด 

ตามที่ตลาด 
หลกัทรัพย์ก าหนด 

 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพ่ิมเติม :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่เปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -51.01 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 22.07 
• ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชีว้ัด (Tracking Error : TE) คือ  
2.09 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555

กองทุนรวม 8.81% -6.81% 12.34% -3.18% 23.84% 42.79% -18.70% 0.18% -8.55% 9.41%

อัตรำผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวม กลุ่มพลังงำน
และสำธำรณูปโภค(SET Energy & Utilities Sector 
Total Return Index)

11.61% -6.27% 12.59% -2.72% 24.76% 43.80% -18.09% 1.63% -7.13% 10.88%
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ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile 
ตัง้แต่
จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุน
รวม 

5.99% 2.56% 75th 14.94% 50th 10.35% 95th 4.01% 75th 7.04% 95th 5.50% 75th 6.30% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด 5.80% 2.40% 95th 14.58% 75th 12.00% 75th 5.05% 5th 7.94% 5th 6.56% 5th 7.36% 

ควำมผันผวนของ
กองทุน 

13.55% 14.35% 75th 13.56% 95th 13.85% 95th 25.48% 5th 22.07% 5th 20.77% 95th 24.66% 

ควำมผันผวนของ
ตัวชีว้ัด 

13.62% 14.52% 95th 13.59% 95th 13.68% 75th 26.10% 25th 22.54% 5th 21.05% 95th 24.84% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com  
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Energy ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

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

5th Percentile 2.78 15.28 12.80 4.66 7.50 6.11 14.11 13.42 13.55 26.06 22.68 19.22 

25th Percentile 2.62 14.98 12.51 4.38 7.47 5.88 14.24 13.43 13.63 26.15 22.71 19.24 

50th Percentile 2.58 14.72 12.26 4.13 7.25 5.59 14.30 13.47 13.65 26.44 22.86 19.26 

75th Percentile 2.53 14.32 11.50 3.68 7.22 5.41 14.37 13.52 13.69 26.69 23.08 19.36 

95th Percentile 2.37 12.14 6.67 1.16 6.53 5.27 14.53 14.41 14.53 27.01 23.16 19.44 

 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ อตัราผลตอบแทนดชันีผลตอบแทนรวม กลุม่
พลงังานและสาธารณปูโภค(SET Energy & Utilities Sector Total Return Index) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 1 สิงหาคม 2551 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  อื่น ๆ โปรดระบ ุ

1.ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุกบัผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้า
หน่วยลงทนุก าหนด 

2.ผู้สนใจทัว่ไปสามารถซือ้ ขายหน่วยลงทนุได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นตลาดรองในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่ 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

12.01 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขา
ทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือ
ทาง Website ของบริษัทจดัการ ที ่
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ดาราวรรณ  ประกายทิพย์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 18 พฤษภาคม 2564 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ที่มีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการ

แสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทาน ข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วันที่                                    
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัตกิำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 4 ครัง้หลังสุด 
วันท่ีปิดสมุดทะเบียนครัง้ที่ วันท่ีจ่ำย/ครัง้ท่ี จ ำนวนเงนิปันผล 

4 17 พฤษภาคม 2565 0.0800 
3 22 ตลุาคม 2562 0.0500 
2 24 พฤษภาคม 2562 0.1300 
1 11 ตลุาคม 2561 0.0500 


