
 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้

2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
(TMB-ES-FIX2YBA)  

หนังสือชีช้วนส่วนสรุป 
ข้อมูลส ำคัญ Factsheet 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎำคม 2565 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund) 

 กลุ่ม Miscellaneous 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
 กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน ตรำสำรแห่งหนีภ้ำคเอกชนและ/หรือภำครัฐ 
และ/หรือเงินฝำก หรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกและหรือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้โดยสำมำรถลงทุนได้ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทัง้นี ้กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ 79 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้กำรลงทุนของกองทุนจะเป็นไป
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุน
ลงทุนได้ 

 

ระดับความเส่ียง 
ต ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

ค าอธิบาย 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล และตรำสำรหนีเ้อกชน 
 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียน
กองทุน 

- 

วันเร่ิมต้น 
class 

- 

นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล 

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  

อำยุกองทุน 
ประมำณ 2 ปี (โดยไม่ต ่ำกว่ำ 1 ปี 
11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 
เดือน) 

ผู้จัดการกองทุนรวม  

นำย ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
( ตัง้แต่ -วันจด
ทะเบียนกองทุน ) 

  

 

ดัชนีชีว้ัด :  

หมำยเหตุ : ไม่มี เนื่องจำกเป็นกองทุนรวมตรำสำร
หนีแ้บบก ำหนดระยะเวลำลงทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุน
ในตรำสำรหนีท้ี่ระบุในโครงกำรแบบลงทุนครัง้เดียว
และถือครองจนครบอำยุโครงกำร (Buy and Hold) 
โดยมีกำรประมำณกำรผลตอบแทนไว้ 

 

ค าเตือน : 
  กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  
  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็น

ส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 
 

  



การซือ้หน่วยลงทุน  

วันท ำกำรซือ้ : เสนอขำยครัง้แรก 
ครัง้เดียว ระหว่ำงวันที่ 20 – 25 กรกฎำคม 2565 

 

เวลำท ำกำร : 08:30 น.-15:30 น. 
กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 500,000 บำท 

การขายคืนหน่วยลงทุน : รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

1.ในระหว่ำงอำยุกองทุนบริษัทจัดกำรจะพจิำรณำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิห้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 2 ครัง้ต่อปี 
2.บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรำสำรหนี ้2YBA ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำย
ย่อย ทัง้จ ำนวน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย ไปยังกองทุนเปิดทหำรไทยธนบดี ในวันท ำ
กำรก่อนวันสิน้สุดอำยโุครงกำร 
ช่องทางซือ้ โดยสามารถท ารายการซือ้ / หักเงิน / สับเปล่ียน ได้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

2.1 ซือ้ผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน  
2.2 หักเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเลค็ทรอนิกสผ์่ำนบัญชี ดังนี ้ 
ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์  ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย     
ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

2.3 กองทุนต้นทำงประกอบด้วย 1. ธนบดี 2. ธนรัฐ 3.ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส สำมำรถ
สับเปลี่ยนเข้ำกองทุนนีไ้ด้ตัง้แต่วันท่ี 20 – 25 ก.ค.65  
ส าหรับกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนนี ้ได้แค่วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น           

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจัดกำร 1.0700 0.2972 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1.2845 0.3800 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆได้ในหนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย 0.5000 ยกเว้น 
กำรรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ 0.5000 ยกเว้น 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 
กำรโอนหน่วย 5 บำท 5 บำท 

หมำยเหตุ : กองทุนนีไ้ม่มีกำรเรียกเก็บส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)  
 

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
ชื่อหลักทรัพย์  % NAV 

ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 19.50% 

ตราสารหนี ้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 19.50% 

ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน)   19.50% 

ตราสารหนีบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  19.50% 

ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

15.00% 
 

 

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก  
ชื่อผู้ออกตราสาร % NAV 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

19.50% 

บริษัท ทุนธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 19.50% 

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน)   19.50% 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกัด 
(มหำชน)  

19.50% 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม 
โกรท 

15.00% 

 
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ (%) 

 
ใน

ประเทศ 
national international 

Gov bond / AAA 0.50   

AA    

A 60.5   

BBB 39.00   

ต ่ำกว่ำ BBB    

Unrated / non    

 

 

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่องมือบริหำรควำมเสีย่ง 
ด้ำนสภำพคล่องได้ในหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 

  



กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรบัประกันเงินตน้  

กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือ   

ธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได  ้

ขอ้มูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.90% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท) 

 
 

              ตราสารท่ีกองทุนคาดวา่ลงทุน 
อันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้
ออกตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน 

ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี) 
จากตราสารท่ีลงทุน ท่ีกองทุนจะได้รับ

จากการลงทุน 
 ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  BBB+ (TRIS) 19.50% 2.67% 0.52% 
 ตราสารหนี ้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  A (TRIS) 19.50% 2.03% 0.40% 
 ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  A (TRIS) 

 
 

15.00% 2.20% 0.33% 
 ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน)   A(TRIS) 19.50% 2.03% 0.40% 
 ตราสารหนีบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  BBB+ (TRIS) 19.50% 2.67% 0.52% 
 ตราสารหนี ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  A- (TRIS) 2.00% 1.78% 0.04% 
 ตราสารหนี ้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ 
จ ากัด (มหาชน)  A- (TRIS) 

2.00% 
1.77% 0.04% 

 ตราสารหนี ้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  A- (TRIS) 2.50% 1.95% 0.05% 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  Govt 0.50% 0.40% 0.002% 

  100.00%   2.28% 

   Fee 0.38% 

    Net yield after fee  1.90% 
 

หมายเหตุ 
1.แหล่งท่ีมาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 
2.ตราสารและ/หรือสัดสว่นท่ีลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพนิิจของผู้ จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอ่ืนแทน
และ/หรือเพิ่มเติมจากท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จากัด (มหาชน) 
บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น และหรือตราสารท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย   
3.กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้คืนได้ 
4.ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 2 ปีได้ กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้หากมีปัจจัยลบท่ี
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกลา่ว ผู้ลงทุนอาจสญูเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก  
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนอาจมีการเปลีย่นแปลง และค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยในกรณท่ีีกองทุนได้รบัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การจัดการเพิม่เติมได้ ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุในโครงการ 
6.บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพยส์ินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นและสมควรเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนัน้ต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพยส์ินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  

7.ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรอืการคาดการณภ์าวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิ  



ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า -ออกของเงิน
ลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีโครงการกองทุน
ก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นต้องขยายออกไปมากกวา่ช่วงอายโุครงการท่ีระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุน
และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ  
8.หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวข้อง
กับการลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามอตัราท่ีโฆษณาไว้ และ/
หรือบริษัทจัดการอาจไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตติามอตัราท่ีโฆษณาไว้ 

 
  

 

www.eastspring.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

I ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 I ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งต้ัง  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 



 
 
 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบค าส่ังลงทุน) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล..................... ............ . ..................... ............ ............ .................. ............  
................เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ.................... ......... .......... ................. (ถ้ามี) ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทนุมีนโยบายลงทนุใน ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือ
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้โดยสามารถลงทุนได้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 
 
รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า 
 
1. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัในส่วนของผู้ออกตราสาร ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจ
สญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก    

2. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์      
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

 
  

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถรับความเส่ียงตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
รวมถึงที่ระบุในหนังสือชีช้วนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับระดับความเส่ียงของกองทุนที่ระบุไว้ใน
หนงัสือฉบบันีแ้ล้ว  
 
 
 

 ...................................................................................... ผู้ลงทนุ 
 ( ) (พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี) 
   
 วนัท่ี..................................................................... 

  

ส าหรับผู้ลงทุน 



 

 
 
 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบค าส่ังลงทุน) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล..................... ............ . ..................... ............ ............ ..................... 
.................. .เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ.................... ......... .......... .............. (ถ้ามี) ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือ
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้โดยสามารถลงทุนได้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 
 
รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า 
 
1. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัในส่วนของผู้ออกตราสาร ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจ
สญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก    

2. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์      
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

  
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถรับความเส่ียงตามที่ระบุไว้ข้างต้น

รวมถึงที่ระบุในหนังสือชีช้วนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับระดับความเส่ียงของกองทุนที่ระบุไว้ใน
หนงัสือฉบบันีแ้ล้ว  
 
 
 

 ...................................................................................... ผู้ลงทนุ 
 ( ) (พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี) 
         
 วนัท่ี..................................................................... 

ส าหรับบลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืน 
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