
 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้2YBA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

(TMB-ES-FIX2YBA)  

หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญั 
Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ข้อมลู ณ วนัที่ 15 กรกฎำคม 2565 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 กองทนุรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund) 

 กลุ่ม Miscellaneous 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 

กองทนุมีนโยบำยลงทนุใน ตรำสำรแหง่หนีภ้ำคเอกชนและ/หรือภำครัฐ และ/หรือเงินฝำก หรือ
ตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกและหรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตรำสำรแห่งหนี ้โดยสำมำรถ
ลงทนุได้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กำรลงทนุของกองทนุจะเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก ำหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ 

 

ระดับความเส่ียง 

ต ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

ค าอธิบาย 
ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบำล และตรำสำรหนีเ้อกชน 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วนัจดทะเบียน
กองทนุ 

- 

วนัเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล 

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  

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

 

ดัชนีชีว้ัด :  

หมำยเหต ุ: ไม่มี เนื่องจำกเป็นกองทนุรวมตรำสำรหนีแ้บบ
ก ำหนดระยะเวลำลงทนุมีกลยทุธ์กำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่ระบุ
ในโครงกำรแบบลงทนุครัง้เดียวและถือครองจนครบอำยโุครงกำร 
(Buy and Hold) โดยมีกำรประมำณกำรผลตอบแทนไว้ 

 

 

ค าเตือน : 

  กำรลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทจุริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 
 

  



การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวนัท ำกำรช่วง IPO วนัท ำกำรขำยคืน : เม่ือสิน้สดุอำยโุครงกำร 

เวลำท ำกำร : 08:30 น.-15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น.-15:30 น. 

กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 500,000 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด บำท 

กำรซือ้ครัง้ถดัไปขัน้ต ่ำ : 1 บำท ยอดคงเหลือขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด บำท 
 ระยะเวลำรับเงินคำ่ขำยคืน : T+5 

หมำยเหต ุ: 1.เสนอขายครัง้แรกครัง้เดียว (IPO) ระหว่างวันท่ี 20-25 กรกฎาคม 2565  
2.ผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่ำขำยคืน กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัไิม่เกิน 2 ครัง้ต่อปี ด้วย
วิธีกำรตำมค ำสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตำมที่แจ้งไว้กบับริษัทจดักำรภำยใน 5 วนั
ท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ  
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจดักำร 1.0700 0.2972 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1.2845 0.3800 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดคู่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย 0.5000 ยกเว้น 

กำรรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 0.5000 ยกเว้น 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี 

กำรโอนหน่วย 5 5 

หมำยเหต ุ: 1.5 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย (คิดค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 
1,000 บำทต่อครัง้) 2.กองทนุนีไ้ม่มีกำรเรียกเก็บส่วนต่ำงมลูคำ่หน่วยลงทนุ (Spread)  
 

 

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

ตรำสำรหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 19.50 

ตรำสำรหนี ้บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 19.50 

ตรำสำรหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน)  19.50 

ตรำสำรหนีบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 19.50 

ตรำสำรหนี ้ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

15.00 
 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก  
ช่ือผู้ออกตราสาร % NAV 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 19.50 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 19.50 

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน)  19.50 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน)  19.50 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และ
สิทธิกำรเช่ำดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

15.00 

 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) 

อันดับความน่าเชื่อถือ ในประเทศ national international 

Gov bond / AAA 0.50   

AA    

A 60.50   

BBB 39.00   

ต ่ำกว่ำ BBB    

Unrated / non    

 

  



ผู้จัดการกองทุนรวม 

นำย ธีระศนัส์ ทตุิยะโพธิ ( ตัง้แต่วนัจดกองทรัพย์สิน ) 
 

 

ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนสภำพคล่องได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

 

ค าอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทนุสงูสดุของกองทนุรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั (หรือตัง้แต่จดัตัง้กองทนุกรณีที่ยงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจำกระดบั NAV ต่อหน่วยที่จดุสงูสดุไปจนถึงจดุต ่ำสดุ
ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตวัลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทนุจำกกำรลงทนุในกองทนุรวม  
Recovering Period ระยะเวลำกำรฟืน้ตวั เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบถึงระยะเวลำตัง้แต่กำรขำดทนุสงูสดุจนถึงระยะเวลำที่ฟืน้กลบัมำที่เงินทนุเร่ิมต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด  
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทนุในสกลุเงินต่ำงประเทศที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ควำมถี่ของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทนุในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมลูค่ำที่ต ำ่กว่ำระหว่ำงผลรวมของมลูค่ำกำรซือ้หลกัทรพัย์กบัผลรวมของ
มลูค่ำกำรขำยหลกัทรัพย์ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมลูค่ำ NAV ของกองทนุรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกนั กองทนุรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สงู บ่งชีถ้ึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
บ่อยครัง้ของผู้จดักำรกองทนุและท ำให้มีต้นทนุกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่สงู จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมเพ่ือประเมิน ควำมคุ้มค่ำของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำว  
Sharpe Ratio อตัรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทนุรวมเปรียบเทียบกบัควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุ โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกบั อตัรำผลตอบแทนที่
ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอตัรำผลตอบแทนที่กองทนุรวมควรได้รบัเพิ่มขึน้เพื่อชดเชย
กบัควำมเสี่ยงที่กองทนุรวมรับมำ โดยกองทนุรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio สงูกว่ำจะเป็นกองทนุที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรลงทนุที่ดกีว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สงูกว่ำภำยใต้ระดบั
ควำมเสี่ยงเดียวกนั  
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเมือ่เปรียบเทียบกบัดชันีชีว้ดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สงู หมำยถึง กองทนุสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สงูกว่ำดชันีชีว้ดั ซึ่งเป็นผลจำกประสิทธิภำพของ
ผู้จดักำรกองทนุในกำรคดัเลือกหรือหำจงัหวะเข้ำลงทนุในหลกัทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม  
Beta ระดบัและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุ โดยเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลกัทรัพย์ในพอร์ตกำร
ลงทนุมีกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
อตัรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ของตลำด  
Tracking Error อตัรำผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดชันีชีว้ดั โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีชีว้ดั 
กองทนุรวมที่มีค่ำ tracking error สงู จะมีอตัรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่ำงจำกดชันีชีว้ดัมำกขึน้  
Yield to Maturity อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตรำสำรหนีโ้ดยถือจนครบก ำหนดอำย ุซึ่งค ำนวณจำกดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยตุรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืน น ำมำคิดลดเป็นมลูค่ำ
ปัจจบุนั โดยใช้วดัอตัรำผลตอบแทนของกองทนุรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่ละตวัที่กองทนุมี กำรลงทนุ และเนือ่งจำก Yield to Maturity มี
หน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซน็ต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอตัรำผลตอบแทนระหวำ่งกองทนุรวมตรำสำรหนีท้ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนีจ้นครบก ำหนดอำยแุละมีลกัษณะกำรลงทนุที่ใกล้เคียง
กนัได้  

 

www.eastspring.co.th 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ท่ีปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 



กองทนุน้ีมใิชก่ารฝากเงนิหรอืการรับประกนัเงนิตน้
กองทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิตน้และผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรอื  

ธนาคารทีก่องทนุลงทนุไมส่ามารถช าระเงนิตน้และดอกเบีย้คนืได ้

ขอ้มลูเกีย่วกับเป้าหมายการลงทนุของกองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ ตราสารหนี้ 2YBA หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.90% ตอ่ปีของเงนิลงทนุเริม่แรก (ในรูปสกลุเงนิบาท) 

+- 
อนัดบัความ
น่าเชื่อถือของผู้
ออกตราสาร 

สดัส่วนการ
ลงทนุ 

ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี) 
จากตราสารท่ีลงทนุ ที่กองทนุจะได้รับ

จากการลงทนุ 
 ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+ (TRIS) 19.50% 2.67% 0.52%

 ตราสารหนี ้บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) A (TRIS) 19.50% 2.03% 0.40%

 ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท  A (TRIS) 15.00% 2.20% 0.33%

 ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน)  A(TRIS) 19.50% 2.03% 0.40%

 ตราสารหนีบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) BBB+ (TRIS) 19.50% 2.67% 0.52%

 ตราสารหนี ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A- (TRIS) 2.00% 1.78% 0.04%

 ตราสารหนี ้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน)  A- (TRIS)

2.00%
1.77% 0.04%

 ตราสารหนี ้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) A- (TRIS) 2.50% 1.95% 0.05%

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย Govt 0.50% 0.40% 0.002% 

100.00% 2.28%

Fee 0.38% 

Net yield after fee 1.90%

หมายเหต ุ
1.แหล่งที่มาของข้อมลู อตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565
2.ตราสารและ/หรือสดัส่วนที่ลงทนุอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดลุยพินจิของผู้จดัการกองทนุ โดยอาจพจิารณาลงทนุในตราสารอื่นแทน
และ/หรือเพิ่มเตมิจากที่ระบไุว้ข้างต้น โดยมีอนัดบัความนา่เชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากดั (มหาชน) 
บริษัท เงินตดิล้อ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น และหรือตราสารท่ีอยูภ่ายใต้กรอบการลงทนุของ บลจ.ทหารไทย  
3.กองทนุอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารที่กองทนุลงทนุไม่สามารถช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้คืนได้ 
4.ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุนีใ้นชว่งเวลา 2 ปีได้ กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผู้ออกและหมวดอตุสาหกรรม ดงันัน้หากมีปัจจยัลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดงักลา่ว ผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทนุอาจมกีารเปล่ียนแปลง และค่าใช้จา่ยของกองทนุ (รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการแล้ว) สามารถเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทนุได้รับผลตอบแทนสงูกวา่ที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจดัการเพิ่มเติมได้ ทัง้นี ้ไมเ่กนิเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบใุนโครงการ 
6.บริษัทจดัการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทนุหรือสดัส่วนการลงทนุได้เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงนัน้ต้องไม่ท าให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทนุเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 

7.ในกรณีที่มคีวามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทนุในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือกรณีอื่นใดทีเ่กิดจากสาเหตทุี่ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ 



ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงิน
ลงทนุ หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้กองทนุไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทนุ
ก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายโุครงการกองทนุอาจจ าเป็นต้องขยายออกไปมากกวา่ชว่งอายโุครงการที่ระบไุว้ หรือมีผลกระทบให้มลูคา่เงินลงทนุ
และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 
8.หากไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทนุในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราที่โฆษณาไว้ และ/
หรือบริษทัจัดการอาจไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมตัติามอัตราที่โฆษณาไว้ 

www.eastspring.co.th 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

I ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 1725 I ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีได้รับการแต่งตัง้
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