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     ข้อมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
กองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 6M1 

ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 
Thanachart Eastspring Fixed Income FIF 6M1 Fund  

(Not for Retail Investors) 
 T-ES-FIF6M1AI 

กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 
กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

“ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลำ 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอุตสำหกรรมและรำยประเทศ ดังนั้นหำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทนุดังกล่ำว 

 ผู้ลงทุนอำจสูญเสยีเงินลงทุนจ ำนวนมำก” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงิน 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ 
ธนชำต จ ำกัด 
(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจรติ : 
ได้รับกำรรับรอง CAC) 

ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอ
ขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยจะลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารกึงหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel lll หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการป้องกันความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนส าหรับมูลค่าตราสารหน้ีต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
ทั้งนี้กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนใน
ตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อมาถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาใน
การปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  
ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว  
 

2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอายใุกล้เคียงกับโครงการ โดยจะมกีารลงทุนเพียงครั้งเดียวและจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไวจ้น
ครบอายุโครงการของกองทุนรวมนั้น (buy-and-hold) 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีสู่งกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่าหุ้นได ้ 
 ผู้ลงทุนที่มีความเขา้ใจและรับความเส่ียงดา้นเครดิตได้ 

 

กองทนุรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนชว่งเวลา 6 เดือน 
  

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 
 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 

ค ำเตือนท่ีส ำคญั 
 กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ี กองทุนลงทุน

ไม่สามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้คืนได้  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเพิม่ขึ้นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื่องมาจากการค านวณ มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)  
 กองทุนไม่เปดิให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินลงทุนคนื ก่อน

ระยะเวลา 6 เดือน 
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจกุตวัในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกาตาร์ ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณา

การกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน โดยรวมของตนเองด้วย 

  

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 



กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  5 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคญั 
 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating  
ต่ ำ                   สูง 

AAA AA,A BBB ต่ ากว่า BBB Unrated 
หมายเหตุ : แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนั้นเกินกว่า 20%  ของ NAV 

 
อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ต่ ำ                   สูง 

ต่ ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต่ ำ                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

หมำยเหตุ: กองทุนนี้จดทะเบียนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2563 ซึ่งท ำให้ไม่มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีก่อนหน้ำ 

 

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม 
ต่ ำ                   สูง 

≤ 10% 10 – 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
น้ัน รายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ท้ังนี้  การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1.  ตราสารหน้ีภาครัฐไทย  
2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
 
 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (credit risk) 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน 
ต่ ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ท้ังนี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารท่ีผู้ออก 
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย  
ต่ ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ต่ ำ                   สูง 
< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ 

 
การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ ำ                   สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
การโอนหน่วย 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ

ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 
ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน      
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) คือ ไม่มีเนื่องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื่อให้

ได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดา เนินงานของ

กองทุนกับตัวชี้วัด  

 
 
 
 

นโยบายการจ่ายปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันท่ีจดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ไม่มี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
ประมาณ 6 เดือน  (ทั้งนี้ โดยไมต่่ ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ                                : วันท่ี 8 – 13 พฤษภาคม 2563 
ในวันส่ังซื้อวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือช่องทาง
ใดๆ ที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจาก
ธนาคารผู้รับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับช าระเงินสมบูรณ์
ถูกต้อง ภายในส้ินวันท าการสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น 

มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก     : 500,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป   : ไม่มีการเสนอครัง้ถัดไป เพราะกองทุนนี้เสนอขาย 
                                                     เพียงครั้งเดียว 
วันท าการขายคืน                         : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุกองทุน ในกรณีท่ีวันดงักล่าวเป็นวันหยุดจะใชว้ันท าการ
ถัดไป โดยบริษัทจดัการจะแจง้วนัท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิห้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ันส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใชว้ันท าการถัดไป 

มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน          : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ า                       : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ - 

ข้อมูลอื่นๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน     : ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันท าการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิ 

เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุกองทุนและด าเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการ
เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะน าเงินทั้งหมด           
ที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้      
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพย์สินรายวันได้ที่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน รายชื่อ 
นาย วิศษิฐ์ ชื่นรัตนกุล 
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 
นางรัชนิภา พรรคพานิช 
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช 

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  ชั้น 5-7 อาคารเอม็ บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@ thanachartfundeastspring.com  

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

  ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้
สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

  แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่
เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

 

mailto:mailus@thanachartfund.com
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของภาครัฐและ/หรือเอกชน 
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนีต่้างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการ
จัดการกองทุน โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน ดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.35% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงนิบาท) 

ตราสารที่ลงทนุ 

 
 
 

TRIS FITCH 
สัดส่วนการ
ลงทุน 

โดยประมาณ 

อัตรา
ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ 
(ต่อปี) (ในรูป
สกุลเงินบาท) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ที่ได้รับ 
จากการ

ลงทุน ในรปู
สกุลเงินบาท 

(ต่อปี) 

ระยะเวลาการ
ลงทุน 

(โดยประมาณ) 

เงินฝาก ของ Bank of China Ltd    -จีน (1)  A 19.00% 1.38% 0.26% 

6 เดือน 

เงินฝาก ของ Agricultural Bank of China Ltd   - จีน (1)  A  5.00% 1.21% 0.06% 

ต๋ัวแลกเงิน ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

– ไทย 
A-  19.00% 1.97% 0.37% 

เงินฝาก ของ Qatar National Bank QPSC    - กาตาร์ (1)  A+ 19.00% 1.53% 0.29% 

เงินฝาก ของ Commercial Bank QSC   - กาตาร์ (1)  A 19.00% 1.26% 0.24% 

เงินฝาก ของ Al Khalij Commercial Bank PQSC  - 

กาตาร์ (1) 

 
A 19.00% 1.30% 0.25% 

รวม    100.00%   1.47% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน(2)        (0.12%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) 1.35% 

 

 หมายเหตุ 

(1) แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

(2) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับ
ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ 
ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ 

(3) อัตราผลตอบแทนรวมการ SWAP จากเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาท 

(4) ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตรา
สารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 
เช่น Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China Construction Bank Corp, Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd, Bank of Communications Co Ltd, Bank of East Asia Ltd, China 
Development Bank, United Oversea Bank LTD เป็นต้น และหรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ธนชาต 

(5) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ 

(6) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นต้องขยายออกไป
มากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
โดยประมาณ 

(7) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ
บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจลงทนุ 
 หากไม่สามารถลงทนุให้เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูถ้ือหนว่ยลงทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตรา 

ที่โฆษณาไว ้
 สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวนัและเวลาท าการเสนอขาย ได้ทีบ่ริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทนุ ธนชาต จ ากัด    

โทร 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร 1770 หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนหนว่ยลงทนุที ่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ 

ตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 
กำรลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดับท่ี 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ าที่สุดที่จะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงต่ ามากที่จะ
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ าที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม

ก าหนด 
ระดับท่ีต่ ากวา่
น่าลงทุน 

ต่ ากว่า 
BBB 

ต่ ากว่า 
BBB(tha) 

ต่ ากว่า 
Baa 

ต่ ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับ
ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับ
ราคาที่ต่ าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
ของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ ากว่า 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายท าก าไรในช่วงที่เงิน
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งและขายท าก าไร
ในช่วงที่เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้ 

 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน 
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม่ 

 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

 



 
 
 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล..................... ............ . ..................... ............ ............ ..................... .................. ................

เลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... .................. (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6M1 ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-FIF6M1AI) ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและ
ถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า 

1. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกาตาร์ 
2. กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ยคืนได้ 

 พร้อมกันน้ีขอให้ค ารับรองต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด (“บลจ. ธนชาต”) ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปน้ี 
โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่าน้ัน) 

 ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) 

 ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
ก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักด้วยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ท้ังน้ี สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่ าอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งใช้เป็นท่ีพักอาศัยประจ าบุคคลนั้น 
 มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป 
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป(ไม่นับรวมเงินฝาก) 

 นิติบุคคลท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 20 ล้านบาท

ขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนน้ี และสามารถหรือพร้อมท่ีจะรับความเสี่ยงท้ังปวงตามท่ีระบุไว้ข้างต้น 
และข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนท่ีระบุไว้ในหนังสือฉบับน้ี อาจเป็นกองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ 
และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนท่ีระบุไว้ในหนังสือฉบับน้ีแล้ว ท้ังน้ี หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจาก
การลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บลจ.ธนชาต แต่อย่างใด  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 ................................................................................... ... ผู้ลงทุน 
 ( ) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)) 
  วันท่ี..................................................................... 

  

ส าหรับผู้ลงทุน 
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล..................... ............ . ..................... ............ ............ ..................... .................. ................

เลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... .................. (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6M1 ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-FIF6M1AI) ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและ
ถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า 

1. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกาตาร์ 
2. กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ยคืนได้ 

 พร้อมกันน้ีขอให้ค ารับรองต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด (“บลจ. ธนชาต”) ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปน้ี 
โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่าน้ัน) 

 ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) 

 ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
ก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักด้วยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ท้ังน้ี สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่ าอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งใช้เป็นท่ีพักอาศัยประจ าบุคคลนั้น 
 มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป 
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป(ไม่นับรวมเงินฝาก) 

 นิติบุคคลท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 20 ล้านบาท

ขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนน้ี และสามารถหรือพร้อมท่ีจะรับความเสี่ยงท้ังปวงตามท่ีระบุไว้ข้างต้น 
และข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนท่ีระบุไว้ในหนังสือฉบับน้ี อาจเป็นกองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ 
และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนท่ีระบุไว้ในหนังสือฉบับน้ีแล้ว ท้ังน้ี หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจาก
การลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บลจ.ธนชาต แต่อย่างใด  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 ......................................................................................  ผู้ลงทุน 
 ( ) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)) 
 วันท่ี.....................................................................  

 

ส าหรับบลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน 


