
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี �ไทย 32 เดือน A 
K Thai Fixed Income 32 Months A Fund : KTF32MA 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมตราสารหนี �  ได้รับอนุมัตจัิดตั �งกองทุนรวมโดย สํานกังาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวม 
ตามที6แสดงในข้อมูลที6ใช้
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

- 

ชื6อบริษัทจัดการกองทุนรวม บลจ. กสกิรไทย จํากดั 
ได้รับการรับรอง CAC

1
 

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
สํานกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) กองทุนรวมนี �เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

นโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย ชื6อผู้ประกัน ไม่มี 
ความถี6ในการเปิดซื �อขายหน่วย
ลงทุน 

เสนอขายครั �งเดียวในช่วงเปิดเสนอขายครั �งแรก 
(IPO) 

วันที6จดทะเบียน 22 กมุภาพนัธ์ 2560 
(อาจเปลี5ยนแปลงได้) 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 1.20% ของจํานวนเงินที5ได้รับจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ ประมาณ 2 ปี 8 เดือน โดยไม่ตํ5า
กว่า 2 ปี 7 เดือน และไมเ่กิน        
2 ปี 9 เดือน 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี6ยงของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

1 โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ข้อมลูสรุปนี �เป็นสว่นหนึ5งของหนงัสือชี �ชวน ซึ5งเป็นเพียงข้อมลูสรุปเกี5ยวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเสี5ยง และเงื5อนไขตา่ง ๆ ของกองทนุ ดงันั �น ผู้ลงทนุต้องศกึษาข้อมลูใน
รายละเอียดจากหนงัสือชี �ชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ซึ5งสามารถขอได้จากผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการกองทนุรวม หรืออาจศกึษาข้อมลูได้จากหนงัสือชี �ชวนที5บริษัท

จดัการกองทนุรวมยื5นตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ที5 website ของสํานกังาน ก.ล.ต. ทั �งนี � หากผู้ลงทนุมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้แนะนําการลงทนุให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซื �อหน่วยลงทนุ โดยควรลงทนุ
เมื5อเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมนี � เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ �นจากการลงทนุดงักลา่วได้ 

 

หนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ ข้อมลู ณ วนัที5 7 กมุภาพนัธ์ 2560 IPO : 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 

• ทรัพย์สินที6กองทุนรวมลงทุน 
ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือเกี5ยวข้องกบัตราสารแหง่หนี � และ
หรือเงินฝากของสถาบนัการเงิน รวมทั �งอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ5งหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื5นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื5นตามที5สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
อยา่งไรก็ตาม กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที5มีลกัษณะของสญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Notes)  

 
• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
กองทนุนี �จะลงทนุครั �งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที5ลงทนุไว้จนครบอายโุครงการ
ของกองทนุรวม (buy-and-hold fund)     

• ปัจจัยที6ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
� กรณีที5ผู้ออกตราสารไมส่ามารถชําระเงินและดอกเบี �ยตามกําหนด

ระยะเวลา 
� ตราสารหนี �ที5กองทนุลงทนุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื5อถือจนตํ5ากวา่

อนัดบัที5สามารถลงทนุได้ 

การลงทนุในกองทนุนี �เหมาะกบัเงินลงทนุสว่นที5ผู้ลงทนุยอมรับความเสี5ยงจาก
การขาดทนุได้ตํ5าถึงปานกลาง และสามารถนํามาลงทนุในกองทนุได้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 8 เดือน  

 
� ความเสี5ยงที5เกิดจากการผิดนดัชําระหนี �เงินต้นและดอกเบี �ยของผู้ออกตรา

สาร (Credit Risk) 
� ความเสี5ยงที5เกิดจากคูส่ญัญาในการทาํธุรกรรมไมส่ามารถจา่ยเงินตาม

ภาระผกูพนัเมื5อครบกําหนดเวลา (Counterparty Risk) 
� ความเสี5ยงที5เกิดจากกองทนุไมส่ามารถจําหน่ายตราสารนั �นๆ ได้ในราคาที5

เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร (Liquidity Risk) 

� การเปลี5ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ย (Interest Rate Risk) 
� ความเสี5ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

 

     

 

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 

ปัจจัยความเสี6ยงที6สาํคัญ  

นโยบายการลงทุน 

Fund ID : D10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจาํนวนเงินที6
ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
การจดัการ                        ไมเ่กิน 1.00%  
ผู้ดแูลผลประโยชน์        ไมเ่กิน 0.05%  
นายทะเบียน        ไมเ่กิน 0.10%  
อื5นๆ        ตามจริง 
รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด        ไม่เกิน 1.20%   

• ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน) 
คา่ธรรมเนียมขาย         ไมมี่ 
คา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืน                         ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทนุ      ไมมี่ 

 

*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที5ผู้ลงทนุจะได้รับ  ดงันั �น ผู้ลงทนุควร

พิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 
ที5อยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั �น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 0-2673-3888  โทรสาร  0-2673-3988  
Website : www.kasikornasset.com 
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com  
 

ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ5มเติม และรับหนงัสือชี �ชวน และโครงการและ

ข้อผกูพนัได้ที5บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ     

 

ข้อมูลเพิ6มเติมที6ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

• หากผู้ ถือหน่วยลงทนุปรับสมดุบญัชีกองทนุระหวา่งการลงทนุจะพบวา่
มลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) สงูกวา่หรือตํ5ากวา่มลูคา่ที5ตราไว้ของหน่วย
ลงทนุ (10 บาท) อยา่งไรก็ตามมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) ที5ปรากฏเป็น
การคํานวณจากราคาตลาด (Mark to Market) ซึ5งไมใ่ชร่าคาที5ลกูค้า
จะได้รับจริงเมื5อครบอายโุครงการ 

 

� กรณีที5กองทนุไมไ่ด้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที5คาดหมายไว้ ซึ5งเป็น
ความเสี5ยงที5เกิดจากความมั5นคงของผู้ออกตราสาร กองทนุจะได้รับ
ดอกเบี �ยและเงินต้น ตราบเทา่ที5ผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชําระ
หนี �  

� เมื5อลงทนุในกองทนุนี �แล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไปจน
ครบอายโุครงการ อตัราผลตอบแทนที5ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเกิดจาก
การลงทนุที5กําหนดระยะเวลาแน่นอนไว้  ดงันั �น แม้มีการปรับขึ �นอตัรา
ดอกเบี �ยก่อนที5กองทนุจะครบอาย ุกองทนุก็จะไมส่ามารถไปลงทนุในตรา
สารที5ให้ผลตอบแทนในอตัราสงูกวา่ได้  ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเสียโอกาสใน
การลงทนุในตราสารดงักลา่ว ในทางตรงกนัข้าม กรณีที5มีการปรับลดอตัรา
ดอกเบี �ย ก็ไมไ่ด้ทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับผลตอบแทนที5ลดลง 

� กองทนุสงวนสิทธิที5จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื5อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที5มีถิ5น
ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ5งโดยปกติมีถิ5นที5อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ5งจดัให้
มีขึ �นและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• จํานวนเงินทนุของโครงการ 
4,000 ล้านบาท และเพิ5มได้ไมเ่กิน 600 ล้านบาท 
 

• การซื �อหน่วยลงทนุ : 
� วนัทําการซื �อ      14 - 20 กมุภาพนัธ์ 2560 
� มลูคา่ขั �นตํ5าของการซื �อ  500 บาท 

 
• การขายคืนหน่วยลงทนุ : 

� วนัทําการขายคืน 
- บริษัทจดัการจะรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิทกุ 6 เดือน
โดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบญัชีเงินฝากตามที5ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวนัที5เปิดบญัชีกองทนุ ซึ5งจะประกาศวนั
ทําการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  
- ในการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุงวดสดุท้ายซึ5งจะประกอบด้วยเงินต้นและ
ผลตอบแทน บริษัทจดัการจะนําเงินคา่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ
ของกองทนุต้นทางไปซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามที5ระบไุว้
ในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ โดยจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุปลายทางที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับ คํานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ วนัทําการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิของกองทนุต้นทาง 
� ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน 
ภายใน 5 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการรับซื �อคืนหนว่ย 
ลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาที5
บริษัทจดัการประกาศ หรือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนัทํา
การนบัจากวนัถดัจากวนัที5จดทะเบียนกองทนุ  

• ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุได้ที5  
� Website: www.kasikornasset.com 
� บริษัทจดัการที5หมายเลขโทรศพัท์ 0 2673 3888 
� บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทกุสาขาหรือที5 โทร. 0 2888 8888 

 

คาํเตือนที6สาํคัญ ค่าธรรมเนียม 

สอบถามข้อมูลเพิ6มเติม 

ข้อมูลการซื �อขายหน่วยลงทุน 

รายชื6อผู้จัดการกองทุน 

นายฐานนัดร โชลิตกลุ 
ผู้จดัการกองทนุ 
วนัที5เริ5มบริหารกองทนุ : 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 



 

 

ข้อมูลอื6นๆ 
 
การประมาณการอัตราการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
เมื5อสิ �นสดุอายโุครงการ บริษัทจดัการจะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 2.10 ตอ่ปี ของเงินลงทนุเริ5มแรก ซึ5งคํานวณจากการ
ลงทนุสําหรับระยะเวลาประมาณ 2 ปี 8 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที5จะลงทนุดงันี � 
 

 
* ตราสารที5ลงทนุ สดัสว่นการลงทนุ หรือประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อาจมีการเปลี5ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี5ยนแปลงหรือเป็นไปตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในตราสารอื5นแทน และ/หรือเพิ5มเตมิจากตราสารที5ระบไุว้ข้างต้น ซึ5งตราสารดงักลา่วจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทนุของ บลจ. 
กสกิรไทย จํากดั อย่างไรก็ตาม กรณีที5ไม่สามารถหาตราสารที5จะลงทนุตามที5แจ้งไว้ได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราที5ประมาณการไว้ 
** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือที5แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ5งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือที5บริษัทจดัการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทนุ 
*** ข้อมลูจากอตัราผลตอบแทนที5เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วนัที5 7 กมุภาพนัธ์ 2560 
**** คา่ใช้จ่ายของกองทนุสามารถเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที5ระบไุว้ในโครงการ 
 

ตราสารที6ลงทุน* 
อันดับความ
น่าเชื6อถือของ 
ผู้ออกตราสาร** 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
ในรูปเงนิบาท 

(ต่อปี)*** 

สัดส่วน 
การลงทุน 

โดยประมาณ* 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที6
กองทุนจะ

ได้รับ 
 ในรูปเงนิบาท 

(ต่อปี) 
หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน),  
ประเทศไทย 

A-/Fitch 2.57% 20.00% 0.51% 

หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน), ประเทศไทย A/TRIS 2.24% 20.00% 0.45% 

หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท นํ �าตาลมิตรผล จํากดั, ประเทศไทย A+/TRIS 2.20% 20.00% 0.44% 

หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท อีซี5 บาย จํากดั (มหาชน), ประเทศไทย AA+/Fitch 2.15% 20.00% 0.43% 

หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท ภทัรลิสซิ5ง จํากดั (มหาชน),  
ประเทศไทย 

A-/TRIS 2.35% 20.00% 0.47% 

รวม 100.00% 2.30% 

ประมาณการคา่ใช้จา่ยกองทนุ (ถ้ามี)**** (0.20%) 

ประมาณการผลตอบแทนที5ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเมื5อรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ (ตอ่ปี) 2.10% 

 

 

 

 
 
การพิจารณาร่างหนงัสือชี �ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี �มิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถงึความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี �ชวน 
ของกองทนุรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที5เสนอขายนั �น  ทั �งนี � บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชี �ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัที5          
7 กมุภาพนัธ์ 2560 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อื6นสําคัญผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั �งไมไ่ด้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี5ยงจากการลงทนุซึ5งผู้ลงทนุ อาจไม่ได้รับเงนิลงทนุคืนเตม็
จํานวน 
- ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ หรืออาจได้รับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที5กําหนดไว้ในหนงัสือชี �ชวน 
- ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมไมไ่ด้ขึ �นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 



 

      
หนังสือแจ้งความประสงค์ 

(ให้นําเงนิค่ารับซื �อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติไปซื �อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 
 

ข้าพเจ้า  ............................................................................................................................................................ 

 

เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ................................................................................................(“กองทนุต้นทาง”) 

 

ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเลขที5…………………………………………………………………………………………. 

 
มีความประสงค์จะให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั (“บริษัท”) นําเงินค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดย

อตัโนมตัิในงวดสดุท้ายของกองทนุต้นทางไปซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม (“กองทนุปลายทาง”) ที5ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ 
ดงัตอ่ไปนี �  (โปรดเลอืกเพียง 1 กองทนุ) 

 
� กองทุนเปิดเค ตลาดเงนิ                  เลขที5บญัชีกองทนุ  ……………………………………………… 

 
� กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั �น   เลขที5บญัชีกองทนุ  ……………………………………………… 

 
� กองทุนเปิดเค ตราสารหนี �ระยะสั �น   เลขที5บญัชีกองทนุ  ……………………………………………… 

 
โดยข้าพเจ้ารับทราบวา่ บริษัทจะนําเงินคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิของกองทนุต้นทางไปซื �อหนว่ยลงทนุของ

กองทนุปลายทางตามที5ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางที5ข้าพเจ้าจะได้รับ จะคํานวณ
โดยใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ วนัทําการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิของกองทนุต้นทาง  

ข้าพเจ้าได้ศกึษาทําความเข้าใจข้อมลูในหนงัสอืชี �ชวนของกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางรวมถึงความเสี5ยงของ
กองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางแล้ว 
 

ลงชื5อ ..........................................................  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

                                                         วนัที5  ................................................. 

หมายเหตุ      หากทา่นต้องการเปลี5ยนแปลงความประสงค์  โปรดติดตอ่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์  
      บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  โทรศพัท์  02 470 1976 หรือ 02 470 1983  โทรสาร 02 273 2279 
 

สาํหรับเจ้าหน้าที6 

ผู้ รับ  .................................................     ผู้ตรวจสอบข้อมลู  ......................................... 
วนัที5  .................................................                                          วนัที5  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันี �มีไว้สาํหรับผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุเพื5อแนบกบัใบคําสั5งซื �อหนว่ยลงทนุ- 

 
 


