กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ ตี ้ ห้ ามขายผู้ลงทุนราย
ย่ อย
(T-IncomePropAI)

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet

บริ ษัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมทรั พย์สนิ ทำงเลือก (Alternative Investment Fund)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน AXA WF
Global Flexible Property (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
80 ของมูลค่ำทรั พย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี ้ ัดย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (% ต่อปี )

ตํ่า

1

ระดับความเสี่ยง
3 4 5 6
คําอธิบาย

2

7

8

สูง

ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียน
10 ต.ค. 2559
กองทุน
วันเริ่ มต้ น class จ่ำยเงินปั นผล ไม่เกินปี ละ 1 ครั ง้ กรณีได้ รับ
นโยบำยกำร
เงินปั นผลหรื อเงินตอบแทนจำกกำรลงทุนใน
จ่ำยเงินปั นผล
ทรั พย์สนิ
อำยุกองทุน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ ้นสุดของโครงกำร

ดัชนีชวี ้ ัด :
1. No Benchmark สัดส่วน 100%
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด ผลกำร
ดำเนินงำนน้ อยกว่ำ 1 ปี คำนวณตำมระยะเวลำจริ ง
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่อปี )
กองทุน
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน

YTD
-19.27
-27.14
11.35

3 เดือน
-10.27
-12.51
11.19

6 เดือน
-15.36
-21.15
12.40

1 ปี
-16.43
-25.56
10.99

กองทุน

3 ปี
-1.86

5 ปี
0.47

10 ปี
-

ตัง้ แต่ จดั ตัง้
0.65

ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน

-6.81
11.99

-1.11
9.77

-

9.05
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คําเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่ วมต่อต้ ำนทุจริ ต: ได้ รับกำรรั บรองจำก CAC

การซือ้ หน่ วยลงทุน
วันทำกำรซื ้อ : ทุกวันทำกำร

การขายคืนหน่ วยลงทุน
วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

ข้ อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown

-24.75%

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรซื ้อครั ง้ แรกขั ้นต่ำ : 500000 บำท

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรขำยคืนขั ้นต่ำ : 1000 บำท

Recovering Period

1 ปี 3 เดือน

FX Hedging

88.92%

กำรซื ้อครั ง้ ถัดไปขั ้นต่ำ : 1000 บำท

ยอดคงเหลือขั ้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลำรั บเงินค่ำขำยคืน : T+4

Sharpe Ratio
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

-0.14
0.00%

Remark : ปั จจุบันและในภำวะปกติจะชำระภำยใน 4 วันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำรำยกำรซื ้อขำย
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรจัดกำร
2.140
รวมค่ำใช้ จ่ำย

5.350

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรขำย
2.140

เก็บจริง
0.8025
0.9930

เก็บจริง
1.070

กำรรั บซื ้อคืน

2.140

ยกเว้ น

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ

2.140

1.070

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

2.140

ยกเว้ น

กำรโอนหน่วย
53.50
5
หมำยเหตุ : 1.ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 1.1ลงทุนน้ อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท เรี ยกเก็บ 1.070% 1.2ลงทุน
ตั ้งแต่ 50 ล้ำนบำทขึ ้นไป เรี ยกเก็บ 0.535% 2.ค่ำโอน 5 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด
ค่ำธรรมเนียมขั ้นต่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำทต่อครั ง้ )
สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ชื่อประเภททรัพย์ สิน
% NAV
หน่วยลงทุน ในต่ำงประเทศ 96.46
เงินฝำกและอื่นๆ
3.53
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ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
AXA World Funds Global
Flexible Property I
Capitalisation USD (AWFGFPI)
ข้ อมูลกองทุนหลัก
ชื่อหลักทรัพย์
Prologis Inc
AvalonBay Communities Inc

% NAV
96.46

% NAV
4.99
2.87

AmericanHomes 4 Rent

2.47

Goodman Group
Equinix Inc

2.41
2.36

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ

( ตั ้งแต่ 02 พ.ค. 2562 )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือบริ หำรควำมเสีย่ ง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน : AXA World Funds Global Flexible Property I Capitalisation USD

ISIN code : LU1157402881
Bloomberg code : AWFGFPI

คํา อธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์ เซ็นต์ ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (หรือตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุนกรณีท่ยี ังไม่ ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่ อหน่ วยที่จดุ สูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่า สุดในช่ วงที่ NAV ต่ อหน่ วยปรับตัวลดลง ค่ า Maximum Drawdown เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ย งที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื ้ นตัว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ผ้ ลู งทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้ แต่ การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลั บมาที่เ งิน ทุน เริ่มต้ นใช้ ระยะเวลานานเท่า ใด
FX Hedging เปอร์ เซ็นต์ ของการลงทุนในสกุลเงินต่ า งประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น
อัตราส่ วนหมุนเวีย นการลงทุน ความถี่ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในพอร์ ตกองทุนในช่ วงเวลาใดช่ วงเวลาหนึ่ง โดยคํา นวณจากมูลค่ า ที่ตํ่า กว่ า ระ หว่ า งผลรวมของมูลค่ า การซือ้ หลักทรัพย์ กับ
ผลรวมของมูลค่ า การขายหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้ วยมูลค่ า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาเดีย วกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ บ่อยครัง้ ของผู้จดั การกองทุนและทํา ให้มีต้นทุนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่สี ูง จึงต้ องพิจารณาเปรีย บเทีย บกับผลการดํา เนินงานของกองทุนรวมเพื่อ ประเมินความ
คุ้มค่ า ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังกล่ า ว
Sharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่ า งผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรีย บเทีย บกั บความเสี่ย งจากการลงทุน โดยคํา นวณจากผลต่ า งระหว่ า งอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ย ง (risk-free rate) เปรีย บเทีย บกับค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้ รับเพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ย งที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่ า จะเป็ นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน ที่ดีกว่ า เนื่องจากได้ รับ
ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่ า ภายใต้ ระดับความเสี่ย งเดีย วกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรีย บเทีย บกั บดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) โดยค่ า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ สูงกว่ า ดัชนีชวี ้ ัด ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จดั การกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้ า ลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ อย่ า งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในพอร์ ตการลงทุน โดยเปรีย บเทีย บกับอัตราการเปลี่ย นแปลงของตลาด Beta น้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์
ในพอร์ ตการลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนน้ อยกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ ของตลาด Beta มากกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์ ในพอร์ ต
การลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลัก ทรัพย์ ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลีย นแบบดัชนีชวี ้ ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้ า งผลตอบแทนให้ใกล้ เคีย ง
กับดัชนีชวี ้ ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย ห่า งจากดัชนีชวี ้ ัดมากขึน้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยถือจนครบกํา หนดอายุ ซึ่งคํา นวณจากดอกเบียที
้ ่จะได้ รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้ นที่จะไ ด้ รับคืน นํา มาคิด
ลดเป็ นมูลค่ า ปัจจุบนั โดยใช้ วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้ คํา นวณจากค่ า เฉลี่ย ถ่ วงนํา้ หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ ต่ ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่ วยมาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ต่อปี จึงสามารถนํา ไปใช้ เปรีย บเทีย บอัตราผลตอบแทนระหว่ า งกองทุนรวมตราสารหนีท้ ่ มี ีนโยบายถือครองตราสาร หนีจ้ นครบ
กํา หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้ เคีย งกันได้
www.eastspring.co.th
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

| ศูนย์ ท่ ปี ริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้
Expert in Asia. Invest in Your Future.
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สำหรับผู้ลงทุน

หนังสือรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน
ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน
กองทุนนีเ้ หมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สงู และรับทราบว่าความเสี่ยงของ กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ “ไม่
จากัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี”้
1. ควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่
กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ จะพิจำรณำลงทุน
- ผลประกอบการของกองทุนนีจ้ ะขึน้ อยู่กับผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ ตรา
สารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market)หากรายได้หลักหรือราคาตลาดของหลักทรัพย์/ตราสารเหล่านีไ้ ด้รบั ผลกระทบในทางลบ จากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศักยภาพและความสามารถของผูบ้ ริหาร การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็ นต้น กรณีเหล่านีจ้ ะมีผลลบต่อ
ผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนีด้ ว้ ย
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ และในการขายคืน
หน่วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจจะไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- กองทุน หลัก อาจลงทุน ในสัญ ญาซื ้อขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการบริห ารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยง
ได้สูงกว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซื ้ อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่
กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
อาจจะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ เกิด จากการคัด เลือกหลักทรัพย์ที่ กองทุนจะลงทุน ( Security
selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่ห ลักทรัพย์/ตราสารที่กองทุน ลงทุนจะมีราคาลดลง เนื่อ งจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
2. กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ มีเป้ ำหมำยทีจ่ ะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุน
เดี ยว คือกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) โดยผู้จัด การกองทุน จะบริห ารจัด การเชิงรับ (Passive Investment Risk)
ผูจ้ ัดการกองทุนจะไม่ได้ใช้การบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively managed) จึงอาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) ที่กองทุนนีล้ งทุน โดยผูจ้ ัดการกองทุนนี ้ จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุน
แบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
3. ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้น
การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities)
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึน้ เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ข องประเทศที่อยู่ในช่วงกาลังพัฒ นา (Developing Countries) และตลาด
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น
ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากกฎเกณฑ์แ ละข้อ กาหนดในการลงทุน หรือ การเรีย กคื น ทรัพ ย์สิ น หรือสิ ท ธิ กลับ คื น สู่ป ระเทศนั้น ๆ ( investment and
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านัน้ จะเกิด
ความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรือการแทรกแซงของ
ภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน หรือระดับความเคร่งครัดที่ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่ อ

สำหรับผู้ลงทุน
ผูล้ งทุน ความหลากหลายของจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งข้อจากัดของตลาดใน ประเทศ
กาลังพัฒนาเหล่านีอ้ าจมีผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ตอ้ งการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ภาษี อากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของ
ประเทศนัน้ ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
4. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษี อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผูล้ งทุน
5. ควำมเสี่ยงจำกปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่ เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความ
ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย (terrorist actions)
ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัน้ ๆ ความเสี่ยงใน
กรณีที่หน่วยงานกากับดูแล (regulators) หน่วยงานกากับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของประเทศ
ที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านีบ้ ังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อกองทุนได้
6. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่ เกิดจากความแตกต่ างของอัต ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุล เงิน บาทกับ สกุลเงิน ของประเทศที่ กองทุน ลงทุน ซึ่งอาจจะทาให้
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้ บนเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศที่ไปลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจที่ผจู้ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ทัง้ นี ้ กองทุนอาจไม่
จาเป็ นจะต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทเต็มจานวนหรือตลอดเวลา จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่
ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
อาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันหรือสัญญำได้ (Default Risk/Credit Risk/Business
Risk/Counter-party Risk) ได้แก่ โอกาสที่ผอู้ อกตราสารแห่งหนีไ้ ม่สามารถจ่ายชาระหนีไ้ ด้เต็มตามจานวนเงินหรือตามเวลาที่กาหนดไว้ หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย
ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร เป็ นต้น
รวมถึงในกรณีที่กองทุนเข้าทาสัญญาหรือข้อผูกพันกับคู่สญ
ั ญา เช่น การทาธุรกรรมสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมี ความเสี่ยงหากคู่สญ
ั ญาที่
กองทุนทาธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันได้อย่างสมบูรณ์ ในการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนนี ้ กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพืน้ ฐานของคู่สญ
ั ญาก่อนเข้าทาสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่ อถือของคู่สญ
ั ญา เป็ น
ต้น
และโอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุน้ หรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลการ
ดาเนินงาน ความสามารถของผูบ้ ริหารบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัทผูอ้ อกหุน้ หรื อ ตราสาร รวมถึง
ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เป็ นต้น
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา
จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ ทัง้ นี ้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ

สำหรับผู้ลงทุน
ตัดสินใจลงทุน เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบหรือทาให้
กองทุนไม่สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ หรือส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอาจทาให้กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายคืน และ
ได้รบั เงินจากการขายคืนหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามจานวนและหรือเวลาที่กาหนด
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผลู้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จากการที่ กองทุนไปลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน ความเสี่ยง ทั้งนี ้ การลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทงั้ หมด
10. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ กรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ง ๆ กลับมาในประเทศได้ หรือมีขอ้ จากัดใน
การนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รบั การอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ในการดาเนินการ เป็ นต้น
11. ควำมเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ ยงที่ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและหรือค่ าใช้จ่าย ซึ่งต้องดาเนินการตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) หรือ
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกิดขึน้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่า งประเทศที่ เกี่ยวข้องกับ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) ซึ่งอาจท าให้มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึน้
หมำยเหตุ
* ควำมเสี่ยงทีแ่ จ้งไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร มิได้ประกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
** กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน และไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ผู้ลงทุนจึง
อำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนนีเ้ หมำะสมกับ
วัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้
*** กำรลงทุนหรือกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทีม่ ีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรลงทุนหรือทำธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทั่วไป แม้ว่ำลูกค้ำจะเคยมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนหรือทำ
ธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนมำก่อน ลูกค้ำควรทำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพำะตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ตลำดทุนดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล..............................................................เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน..............................................
(หากมี) ขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการ ว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูล้ งทุนประเภทดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านัน้ )
ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ำพเจ้ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บำทขึน้ ไป)
ผู้ลงทุนสถำบัน (Institutional Investor) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำร
กำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่
ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคูส่ มรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
มีสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนีส้ นิ ) ตัง้ แต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาบุคคลนัน้
มีรายได้ต่อปี ตงั้ แต่ 4 ล้านบาทขึน้ ไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป(ไม่นบั รวมเงินฝาก)
นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ลา่ สุดทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)

สำหรับผู้ลงทุน
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อ บริษัทจัดการ ว่า ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและได้ศกึ ษาหนังสือชีช้ วน ข้อมูลของกองทุน (โปรดระบุช่อื กองทุน)
........................................................................................................................ เอกสารแนบต่างๆ และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้างต้นที่ บริษัทจัดการ ได้จดั ทาขึน้ อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทัง้ ข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาเตือนและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน เป็ นต้น) เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถหรือพร้อมที่จะรับความเสี่ยงทัง้ ปวงตามที่ระบุไว้
ข้างต้น และข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี ้ อาจเป็ นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้าสามารถ
ลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รบั คาชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้ หากข้าพเจ้าได้รบั ความ
เสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บริษัทจัดการ แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

...................................................................................... ผูล้ งทุน
(
)
(พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี))
วันที่.....................................................................

สำหรับผู้สนับสนุนกำรขำยฯ
หนังสือรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน
ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน
กองทุนนีเ้ หมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สงู และรับทราบว่าความเสี่ยงของ กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ “ไม่
จากัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี”้
1. ควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่
กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตีจ้ ะพิจำรณำลงทุน
- ผลประกอบการของกองทุนนีจ้ ะขึน้ อยู่กับผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ ตรา
สารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market)หากรายได้หลักหรือราคาตลาดของหลักทรัพย์/ตราสารเหล่านีไ้ ด้รบั ผลกระทบในทางลบ จากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศักยภาพและความสามารถของผูบ้ ริหาร การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็ นต้น กรณีเหล่านีจ้ ะมีผลลบต่อ
ผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนีด้ ว้ ย
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ และในการขายคืน
หน่วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจจะไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- กองทุน หลัก อาจลงทุน ในสัญ ญาซื ้อขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการบริห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยง
ได้สูงกว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซื ้ อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่
กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
อาจจะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ เกิด จากการคัด เลือกหลักทรัพย์ที่ กองทุนจะลงทุน ( Security
selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่ห ลักทรัพย์/ตราสารที่กองทุน ลงทุนจะมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
2. กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ มีเป้ ำหมำยทีจ่ ะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุน
เดี ยว คือ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) โดยผู้จัด การกองทุน จะบริห ารจัด การเชิงรับ (Passive Investment Risk)
ผูจ้ ัดการกองทุนจะไม่ได้ใช้การบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively managed) จึงอาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนของ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) ที่กองทุนนีล้ งทุน โดยผูจ้ ัดการกองทุนนี ้ จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุน
แบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
3. ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้น
การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities)
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึน้ เมื่อมี การลงทุนในหลักทรัพย์ข องประเทศที่อยู่ในช่วงกาลังพัฒ นา (Developing Countries) และตลาด
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น
ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากกฎเกณฑ์แ ละข้อ กาหนดในการลงทุน หรื อ การเรีย กคื น ทรัพ ย์สิ น หรือสิ ท ธิ กลับ คื น สู่ป ระเทศนั้น ๆ (investment and
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านัน้ จะเกิด
ความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรือการแทรกแซงของ
ภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน หรือระดับความเคร่งครัดที่ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่ อ
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ผูล้ งทุน ความหลากหลายของจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจากัดเมื่ อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งข้อจากัดของตลาดในประเทศ
กาลังพัฒนาเหล่านีอ้ าจมีผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ตอ้ งการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ภาษี อากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒ นาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของ
ประเทศนัน้ ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
4. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษี อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผูล้ งทุน
5. ควำมเสี่ยงจำกปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความ
ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย (terrorist actions)
ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัน้ ๆ ความเสี่ยงใน
กรณีที่หน่วยงานกากับดูแล (regulators) หน่วยงานกากับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของประเทศ
ที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีที่ ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านีบ้ ังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อกองทุนได้
6. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่ เกิดจากความแตกต่ างของอัต ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุล เงิน บาทกับ สกุลเงิน ของประเทศที่ กองทุน ลงทุน ซึ่งอาจจะทาให้
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้ บนเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศที่ไปลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจที่ผจู้ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ทัง้ นี ้ กองทุนอาจไม่
จาเป็ นจะต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทเต็มจานวนหรือตลอดเวลา จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่
ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้องกันค วามเสี่ยง
อาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันหรือสัญญำได้ (Default Risk/Credit Risk/Business
Risk/Counter-party Risk) ได้แก่ โอกาสที่ผอู้ อกตราสารแห่งหนีไ้ ม่สามารถจ่ายชาระหนีไ้ ด้เต็มตามจานวนเงินหรือตามเวลาที่กาหนดไว้ หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย
ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร เป็ นต้น
รวมถึงในกรณีที่กองทุนเข้าทาสัญญาหรือข้อผู กพันกับคู่สญ
ั ญา เช่น การทาธุรกรรมสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงหากคู่สญ
ั ญาที่
กองทุนทาธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันได้อย่างสมบูรณ์ ในการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนนี ้ กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพืน้ ฐานของคู่สญ
ั ญาก่อนเข้าทาสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา เป็ น
ต้น
และโอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุน้ หรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลการ
ดาเนินงาน ความสามารถของผูบ้ ริหารบริษัท ความเสี่ ยงด้านการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัทผูอ้ อกหุน้ หรือ ตราสาร รวมถึง
ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เป็ นต้น
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8. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา
จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ ทัง้ นี ้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบหรือทาให้
กองทุนไม่สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ หรือส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอาจทาให้กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายคืน และ
ได้รบั เงินจากการขายคืนหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามจานวนและหรือเวลาที่กาหนด
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผลู้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จากการที่ กองทุนไปลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน ความเสี่ยง ทั้งนี ้ การลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทงั้ หมด
10. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ กรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ง ๆ กลับมาในประเทศได้ หรือมีขอ้ จากัดใน
การนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รบั การอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ในการดาเนินการ เป็ นต้น
11. ควำมเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ ยงที่ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องดาเนินการตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) หรือ
ตามที่กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ยวข้องของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติ ม อื่น ๆ ที่
เกิดขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) ซึ่งอาจทาให้
มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้
หมำยเหตุ
* ควำมเสี่ยงทีแ่ จ้งไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร มิได้ประกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
** กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน และไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ผู้ลงทุนจึง
อำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนนีเ้ หมำะสมกับ
วัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้
*** กำรลงทุนหรือกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทีม่ ีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรลงทุนหรือทำธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทั่วไป แม้ว่ำลูกค้ำจะเคยมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนหรือทำ
ธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนมำก่อน ลูกค้ำควรทำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพำะตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ตลำดทุนดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล..............................................................เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน..............................................
(หากมี) ขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการ ว่า ข้าพเจ้าเป็ น ผูล้ งทุนประเภทดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านัน้ )
ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ำพเจ้ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บำทขึน้ ไป)
ผู้ลงทุนสถำบัน (Institutional Investor) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำร
กำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่
ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคูส่ มรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
มีสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนีส้ นิ ) ตัง้ แต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่ าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาบุคคลนัน้
มีรายได้ต่อปี ตงั้ แต่ 4 ล้านบาทขึน้ ไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป(ไม่นบั รวมเงินฝาก)
นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป

สำหรับผู้สนับสนุนกำรขำยฯ
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ลา่ สุดทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อ บริษัทจัดการ ว่า ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและได้ศกึ ษาหนังสือชีช้ วน ข้อมูลของกองทุน (โปรดระบุช่อื กองทุน)
........................................................................................................................ เอกสารแนบต่างๆ และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้างต้นที่ บริษัทจัดการ ได้จดั ทาขึน้ อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทัง้ ข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาเตือนและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน เป็ นต้น) เป็ นอย่างดี แล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถหรือพร้อมที่จะรับความเสี่ยงทัง้ ปวงตามที่ระบุไว้
ข้างต้น และข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี ้ อาจเป็ นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้าสามารถ
ลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รบั คาชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้ หากข้าพเจ้าได้รบั ความ
เสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บริษัทจัดการ แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

...................................................................................... ผูล้ งทุน
(
)
(พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี))
วันที่.....................................................................

สำหรับบริษัทจัดกำร
หนังสือรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน
ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน
กองทุนนีเ้ หมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สงู และรับทราบว่าความเสี่ยงของ กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ “ไม่
จากัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี”้
1. ควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่
กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ จะพิจำรณำลงทุน
- ผลประกอบการของกองทุนนีจ้ ะขึน้ อยู่กับผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ ตรา
สารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market)หากรายได้หลักหรือราคาตลาดของหลักทรัพย์/ตราสารเหล่านีไ้ ด้รบั ผลกระทบในทางลบ จากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศักยภาพและความสามารถของผูบ้ ริหาร การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็ นต้น กรณีเหล่านีจ้ ะมีผลลบต่อ
ผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนีด้ ว้ ย
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ และในการขายคืน
หน่วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจจะไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- กองทุน หลัก อาจลงทุน ในสัญ ญาซื ้อขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการบริห ารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยง
ได้สูงกว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุ นรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่
กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุ น
อาจจะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ เกิด จากการคัด เลือ กหลักทรัพย์ที่ กองทุนจะลงทุน (Security
selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่ห ลักทรัพย์/ตราสารที่กองทุน ลงทุนจะมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่ ได้ประเมินไว้
2. กองทุนเปิ ดธนชำตโกลบอลอินคั ม มีเป้ ำหมำยที่จะเน้ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คื อ
กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) โดยผู้จัด การกองทุน จะบริห ารจัด การเชิงรับ (Passive Investment Risk) ผู้จัด การ
กองทุนจะไม่ได้ใช้การบริหารการลงทุนแบบเชิ งรุก (actively managed) จึงอาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) ที่กองทุนนีล้ งทุน โดยผูจ้ ัดการกองทุนนี ้ จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนแบบ
ปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
3. ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้น
การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities)
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึน้ เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ข องประเทศที่อยู่ในช่วงกาลังพัฒ นา (Developing Countries) และตลาด
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น
ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากกฎเกณฑ์แ ละข้อ กาหนดในการลงทุน หรือ การเรีย กคื น ทรัพ ย์สิ น หรือสิ ท ธิ กลับ คื น สู่ป ระเทศนั้น ๆ ( investment and
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านัน้ จะเกิด
ความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรือการแทรกแซงของ
ภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน หรือระดับความเคร่งครัดที่ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่ อ

สำหรับบริษัทจัดกำร
ผูล้ งทุน ความหลากหลายของจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งข้อจากัดของตลาดในประเทศ
กาลังพัฒนาเหล่านีอ้ าจมีผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ตอ้ งการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ภาษี อากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของ
ประเทศนัน้ ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
4. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษี อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผูล้ งทุน
5. ควำมเสี่ยงจำกปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความ
ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย (terrorist actions)
ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัน้ ๆ ความเสี่ยงใน
กรณีที่หน่วยงานกากับดูแล (regulators) หน่วยงานกากับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของประเทศ
ที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านีบ้ ังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระ ทบ
ในทางลบต่อกองทุนได้
6. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่ เกิดจากความแตกต่ างของอัต ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุล เงิน บาทกับ สกุลเงิน ของประเทศที่ กองทุน ลงทุน ซึ่งอาจจะทาให้
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้ บนเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศที่ไปลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจที่ผจู้ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ทัง้ นี ้ กองทุนอาจไม่
จาเป็ นจะต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทเต็มจานวนหรือตลอดเวลา จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่
ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้องกันค วามเสี่ยง
อาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันหรือสัญญำได้ (Default Risk/Credit Risk/Business
Risk/Counter-party Risk) ได้แก่ โอกาสที่ผอู้ อกตราสารแห่งหนีไ้ ม่สามารถจ่ายชาระหนีไ้ ด้เต็มตามจานวนเงินหรือตามเวลาที่กาหนดไว้ หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย
ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร เป็ นต้น
รวมถึงในกรณีที่กองทุนเข้าทาสัญญาหรือข้อผูกพันกับคู่สญ
ั ญา เช่น การทาธุรกรรมสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงหากคู่สญ
ั ญาที่
กองทุนทาธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันได้อย่างสมบูรณ์ ในการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนนี ้ กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพืน้ ฐานของคู่สญ
ั ญาก่อนเข้าทาสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา เป็ น
ต้น
และโอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุน้ หรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลการ
ดาเนินงาน ความสามารถของผูบ้ ริหารบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัทผูอ้ อกหุน้ หรือ ตราสาร รวมถึง
ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เป็ นต้น
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8. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา
จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ ทัง้ นี ้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบหรือทาให้
กองทุนไม่สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ หรือส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายคืน และ
ได้รบั เงินจากการขายคืนหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามจานวนและหรือเวลาที่กาหนด
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผลู้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จากการที่ กองทุนไปลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน ความเสี่ยง ทั้งนี ้ การลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทงั้ หมด
10. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ กรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ง ๆ กลับมาในประเทศได้ หรือมีขอ้ จากัดใน
การนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รบั การอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ในการดาเนินการ เป็ นต้น
11. ควำมเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ยงที่ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องดาเนินการตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) หรือ
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อื่น ๆ ที่
เกิดขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) ซึ่งอาจทาให้
มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้
หมำยเหตุ
* ควำมเสี่ยงทีแ่ จ้งไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร มิได้ประกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
** กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน และไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ผู้ลงทุนจึง
อำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนนีเ้ หมำะสมกับ
วัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้
*** กำรลงทุนหรือกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทีม่ ีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรลงทุนหรือทำธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทั่วไป แม้ว่ำลูกค้ำจะเคยมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนหรือทำ
ธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนมำก่อน ลูกค้ำควรทำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพำะตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ตลำดทุนดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล..............................................................เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน..............................................
(หากมี) ขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการ ว่า ข้าพเจ้าเป็ น ผูล้ งทุนประเภทดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านัน้ )
ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ำพเจ้ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บำทขึน้ ไป)
ผู้ลงทุนสถำบัน (Institutional Investor) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำร
กำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่
ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคูส่ มรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
มีสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนีส้ นิ ) ตัง้ แต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาบุคคลนัน้
มีรายได้ต่อปี ตงั้ แต่ 4 ล้านบาทขึน้ ไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป(ไม่นบั รวมเงินฝาก)
นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป
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มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ลา่ สุดทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อ บริษัทจัดการ ว่า ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและได้ศกึ ษาหนังสือชีช้ วน ข้อมูลของกองทุน (โปรดระบุช่อื กองทุน)
........................................................................................................................ เอกสารแนบต่างๆ และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้างต้นที่ บริษัทจัดการ ได้จดั ทาขึน้ อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทัง้ ข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาเตือนและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน เป็ นต้น) เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถหรือพร้อมที่จะรับความเสี่ยงทัง้ ปวงตามที่ระบุไว้
ข้างต้น และข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี ้ อาจเป็ นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้าสามารถ
ลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รบั คาชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้ หากข้าพเจ้าได้รบั ความ
เสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บริษัทจัดการ แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

...................................................................................... ผูล้ งทุน
(
)
(พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี))
วันที่.....................................................................

