ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือชีชวนส่
้ วนสรุป
ข้ อมูลสำคัญ Factsheet

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนี ้
2YBA ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(TMB-ES-FIX2YBA)

ข้ อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2565
ระดับความเสี่ยง

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้ (Fixed Income Fund)
กลุ่ม Miscellaneous
นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน ตรำสำรแห่งหนีภ้ ำคเอกชนและ/หรือภำครัฐ
และ/หรือเงินฝำก หรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกและหรือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้ โดยสำมำรถลงทุนได้ ทงั ้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในต่ำงประเทศไม่เกินร้ อยละ 79
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ กำรลงทุนของกองทุนจะเป็ นไป
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุน
ลงทุนได้

ต่า

1

2

3

4 5 6
คาอธิบาย

7

8

สูง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล และตรำสำรหนีเ้ อกชน
ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียน
กองทุน
วันเริ่มต้ น
class
นโยบำยกำร
ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
ประมำณ 2 ปี (โดยไม่ต่ำกว่ำ 1 ปี
อำยุกองทุน 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1
เดือน)
ผู้จัดการกองทุนรวม
( ตัง้ แต่ -วันจด
นำย ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
ทะเบียนกองทุน )

ดัชนีชวี ้ ัด :
หมำยเหตุ : ไม่มี เนื่องจำกเป็ นกองทุนรวมตรำสำร
หนีแ้ บบกำหนดระยะเวลำลงทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุน
ในตรำสำรหนีท้ ี่ระบุในโครงกำรแบบลงทุนครัง้ เดียว
และถือครองจนครบอำยุโครงกำร (Buy and Hold)
โดยมีกำรประมำณกำรผลตอบแทนไว้
คาเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ น
สิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่วมต่อต้ ำนทุจริต: ได้ รับกำรรับรองจำก CAC

การซือ้ หน่ วยลงทุน

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

วันทำกำรซือ้ : เสนอขำยครัง้ แรก
ครัง้ เดียว ระหว่ำงวันที่ 20 – 25 กรกฎำคม 2565
เวลำทำกำร : 08:30 น.-15:30 น.
กำรซือ้ ครัง้ แรกขัน้ ต่ำ : 500,000 บำท

ชื่อผู้ออกตราสาร

% NAV

บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด
(มหำชน)

19.50%

บริษัท ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน)

19.50%

การขายคืนหน่ วยลงทุน : รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1.ในระหว่ำงอำยุกองทุนบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี
2.บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ มีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรำสำรหนี ้ 2YBA ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำย
ย่อย ทั ้งจำนวน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย ไปยังกองทุนเปิ ดทหำรไทยธนบดี ในวันทำ
กำรก่อนวันสิ ้นสุดอำยุโครงกำร
ช่องทางซือ้ โดยสามารถทารายการซือ้ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
2.1 ซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
2.2 หักเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนบัญชี ดังนี ้
ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย
ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
2.3 กองทุนต้นทำงประกอบด้วย 1. ธนบดี 2. ธนรัฐ 3.ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส สำมำรถ
สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนนี ้ได้ตั ้งแต่วันที่ 20 – 25 ก.ค.65
สาหรับกองทุนเปิ ดธนชาตบริหารเงิน สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี ้ ได้แค่วันที่
25 กรกฎาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
กำรจัดกำร
1.0700
0.2972
รวมค่ำใช้ จ่ำย
1.2845
0.3800
หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆได้ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน)

19.50%

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด
(มหำชน)

19.50%

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
โกรท

15.00%

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

ใน
national international
ประเทศ

Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ต่ำกว่ำ BBB
Unrated / non

0.50
60.5
39.00

เก็บจริง

กำรขำย
0.5000
ยกเว้น
กำรรับซื ้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ
0.5000
ยกเว้น
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
กำรโอนหน่วย
5 บำท
5 บำท
หมำยเหตุ : กองทุนนี ้ไม่มีกำรเรียกเก็บส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อ ถือ (%)

% NAV

ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

19.50%

ตราสารหนี ้บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

19.50%

ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)

19.50%

ตราสารหนี ้บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

19.50%
15.00%

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่องมือบริหำรควำมเสีย่ ง
ด้ำนสภำพคล่องได้ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต ้น
กองทุนอาจไม่ได ้รับเงินต ้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว ้ หากผู ้ออกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระเงินต ้นและดอกเบี้ยคืนได ้
ข ้อมูลเกี่ย วกับเป้ าหมายการลงทุนของกองทุน เปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2 YBA ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย
เป้ าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.90% ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท)

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อันดับความ
สัดส่วนการ
น่าเชื่อถือของผู้
ลงทุน
ออกตราสาร

ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี )
จากตราสารที่ลงทุน ที่กองทุนจะได้รับ
จากการลงทุน

BBB+ (TRIS)

19.50%

2.67%

0.52%

A (TRIS)

19.50%

2.03%

0.40%

A (TRIS)

2.20%

0.33%

A(TRIS)

15.00%
19.50%

2.03%

0.40%

BBB+ (TRIS)

19.50%

2.67%

0.52%

A- (TRIS)

2.00%

1.78%

0.04%

1.77%

0.04%

2.00%
A- (TRIS)
A- (TRIS)

2.50%

1.95%

0.05%

Govt

0.50%

0.40%

0.002%

100.00%

2.28%

Fee

0.38%

Net yield after fee

1.90%

หมายเหตุ
1.แหล่งที่มาของข้ อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
2.ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน
และ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พี ซี จากัด (มหาชน) เป็ นต้น และหรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย
3.กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระเงินต้นและ
ดอกเบี ้ยคืนได้
4.ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี ้ในช่ว งเวลา 2 ปี ได้ กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั ้นหากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
5. ประมาณการค่าใช้ จ่ายกองทุนอาจมีการเปลีย่ นแปลง และค่าใช้ จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการเพิม่ เติมได้ ทั ้งนี ้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
6.บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควรเพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั ้นต้องไม่ทาให้ ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
7.ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้ การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ

ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี ้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้ า -ออกของเงิน
ลงทุน หรือกฎหมายหรือข้ อกาหนดอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้ กองทุนไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุน
กาหนดไว้ได้ เช่น ทาให้ อายุโครงการกองทุนอาจจาเป็ นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้ มูลค่าเงินลงทุน
และผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ
8.หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้ าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/
หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัตติ ามอัตราที่โฆษณาไว้

www.eastspring.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหำนคร 10330

I ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 I ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
Expert in Asia. Invest in Your Future.

สาหรับผู้ลงทุน

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบคาสั่งลงทุน)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล..................... ............ . ..................... ............ ............ .................. ............
................เลขทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... ................. (ถ้ ามี) ของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
2YBA ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชนและ/หรื อภาครัฐ และ/หรื อ
เงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ โดยสามารถลงทุนได้ ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมู ลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุน ใน
ต่างประเทศไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ทัง้ นี ้ การลงทุนของกองทุนจะเป็ นไปตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
รวมถึงข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและเข้ าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้ วว่า
1. กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในส่วนของผู้ออกตราสาร ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
2. กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม

ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงที่ระบุในหนังสือชีช้ วนกองทุน และข้ าพเจ้ ารับทราบคาชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ ใน
หนังสือฉบับนี ้แล้ ว

......................................................................................
ผู้ลงทุน
(
) (พร้ อมประทับตราบริษัท (ถ้ ามี))
วันที่.....................................................................

สาหรับบลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืน

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบคาสั่งลงทุน)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล..................... ............ . ..................... ............ ............ .....................
.................. .เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... .............. (ถ้ ามี) ของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
2YBA ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชนและ/หรื อภาครัฐ และ/หรื อ
เงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ โดยสามารถลงทุนได้ ทงในประเทศ
ั้
และต่ า งประเทศ รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน สุทธิ ข องกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุน อาจพิ จารณาลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุท ธิ ของกองทุน ทัง้ นี ้ การลงทุนของกองทุนจะเป็ นไปตามที่สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
รวมถึงข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและเข้ าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้ วว่า
1. กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัว ในส่วนของผู้ออกตราสาร ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
2. กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงที่ระบุในหนังสือชีช้ วนกองทุน และข้ าพเจ้ ารับทราบคาชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ ใน
หนังสือฉบับนี ้แล้ ว

......................................................................................
ผู้ลงทุน
(
) (พร้ อมประทับตราบริษัท (ถ้ ามี))
วันที่.....................................................................

