
กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย       1 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund  
(Not for Retail Investors) 

TFixed2Y3AI 
กองทุนรวมตราสารหนี ้

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 2 ปีได้ กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัในผู้ออกและ
ตราสารที่มีความเส่ียงด้านเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดงันัน้ หากมีปัจจัยลบ

ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การลงทุนในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 
 

คุณกาํลังจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต (ได้รับการรับรอง CAC) 
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คุณกาํลังจะลงทนุอะไร? 

1. นโยบายการลงทุน: 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้ นกู้ สกุลเงินตรา

ต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ 

กองทนุนีส้ามารถลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบนัการเงิน ท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(Unrated Securities) ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบให้

กองทนุลงทนุได้  

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และ/หรือจดัให้มีการ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียน และหรืออตัราดอกเบีย้เต็มจํานวนสําหรับมลูค่าตราสารหนีต้่างประเทศ

ท่ีกองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด หรือตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้

ลงทนุได้ อยา่งไรก็ดี จะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลกัษณะของ

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: 
- มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

 ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากวา่หุ้นได้  
 ผู้ลงทนุท่ีมีความเข้าใจและรับความเส่ียงด้านเครดิตได้ 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 
 ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
 ผู้ลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพ่ือรับเงินก่อนช่วงเวลา 2 ปี 
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แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้

 อา่นหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

อย่าลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีดี้พอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

คาํเตอืนที่สาํคัญ 
 ผู้ลงทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุนีใ้นช่วงเวลา 2 ปีได้  
 กองทุนรวมท่ีเสนอขายนีส้ามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท่ี้มีอนัดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Non-investment Grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ในอตัราสว่นท่ีมากกว่า
อตัราส่วนของกองทนุรวมทัว่ไป ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรือทัง้จํานวนได้  

โอกาสขาดทนุเงนิต้น 
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ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 
 

อนัดบัความนา่เช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวมตาม National credit rating  
ตํ่า                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ต่ํากวา่ BBB Unrated 

อนัดบัความนา่เช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวมตาม International credit rating  
ตํ่า                   สูง 

AAA AA,A BBB ต่ํากวา่ BBB Unrated 

 
อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
ตํ่า                   สูง 

ต่ํากวา่ 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน (SD) 
ตํ่า                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

หมายเหตุ: กองทุนนีจ้ดทะเบยีนวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่งทาํให้ไม่มีผลการดาํเนินงานสาํหรับปีก่อนหน้า 

 

การกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรวม 
ตํ่า                   สูง 

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

 

การป้องกนัความเส่ียง fx 
ตํ่า                   สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป้่องกนั 

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfund.com 

 

 

 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) 

ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
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*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขาย ไมมี่ ไมมี่ 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไมมี่ ไมมี่ 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ 
การโอนหน่วย 53.50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ 1,000 หนว่ย 
หรือตามอตัราท่ีนายทะเบียน
กําหนด 

ตามท่ีจา่ยจริง 

หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน  
ณ วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
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*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) คือ ไม่มีดชันีเทียบวดัท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี ้
แบบกําหนดระยะเวลาลงทนุ โดยกองทนุถือครองตราสารจนครบอายโุครงการ (Buy and hold) 
 

 

 
 
นโยบายการจ่ายปันผล 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีจดทะเบียน 
อายโุครงการ 

ไมมี่ 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
ประมาณ 2 ปี (โดยไมต่ํ่ากวา่ 1 ปี 11 เดือน และไมเ่กิน 2 ปี 1 เดือน) 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้                                : วนัท่ี 20 – 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในวนัสัง่ซือ้วนัสดุท้าย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วย
เช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ ท่ีทํา
ให้บริษัทจดัการไม่สามารถสรุปยอดค่าซือ้หน่วยลงทนุและมีหลกัฐานจากธนาคารผู้ รับเงิน
ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซือ้ท่ีได้รับชําระเงินสมบรูณ์ถกูต้อง ภายในสิน้วนัทํา
การสดุท้ายของการเสนอขายครัง้แรก เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน 

มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก      :  500,000 บาท 
มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้ถดัไป   :  ไมกํ่าหนด 
วนัทําการขายคืน                        : บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัใน
ระหวา่งอายกุองทนุ และ/หรือเม่ือกองทนุครบกําหนดอายกุองทนุ ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุจะใช้วนัทําการถดัไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันสิน้สุดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุจะใช้วนัทําการถดัไป 

มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืน          : ไมกํ่าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา                       : ไมกํ่าหนด 
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน     : ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

ในระหวา่งอายกุองทนุบริษัทจดัการอาจรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัไมเ่กินปีละ  

2 ครัง้ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยจํานวนเงินในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลการดาํเนินงาน 
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ดงักล่าว เป็นจํานวนเงินท่ีจัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบีย้รับ และ/หรือกําไรจากเงิน
ลงทนุ ของตราสารหนี ้หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน โดยบริษัทจดัการจะนําเงินทัง้หมด
ท่ีได้จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัของผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกองทนุนีไ้ปลงทนุ
ต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้
ดําเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน 

เม่ือกองทนุครบกําหนดอายกุองทนุและดําเนินการเลิกกองทนุ ในการคืนเงินจากการเลิก
กองทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย 

 อตัโนมติัให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยบริษัทจดัการจะนําเงินทัง้หมดท่ีได้จากการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนีไ้ปลงทุนต่อยงักองทุน
เปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิรายเดือนได้ท่ี www.thanachartfund.com 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 
หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนท่ีบลจ.ธนชาต แตง่ตัง้ 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ รายช่ือ 
นาย วิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกลุ 
นางสาววิภาสริิ เกษมศขุ 
นางรัชนิภา พรรคพานิช 
นางสาวทชัภรณ์ โอภาสขจรเดช 
นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุ 
วนัจดทะเบียนกองทนุ 
วนัจดทะเบียนกองทนุ 
วนัจดทะเบียนกองทนุ 
วนัจดทะเบียนกองทนุ 
วนัจดทะเบียนกองทนุ 

ติดตอ่สอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 
ท่ีอยู ่ :  ชัน้ 5-7 อาคารเอม็ บี เค ไลฟ์ เลขท่ี 231 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281 
Website : www.thanachartfund.com  
Email : mailus@thanachartfund.com 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.thanachartfund.com 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จํานวน 

 ได้รับอนมุติัจดัตัง้ และอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ี
เสนอขายนัน้  ทัง้ นี  ้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนัง สือชี ช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ  ณ  
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องไมเ่ป็นเทจ็ และไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด 
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ข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิเฉพาะผลตอบแทนทีไ่ดรั้บจากตราสารทีก่องทนุลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุประมาณทกุ 6 เดอืน

ในอตัราเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 2.50% ตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทนุทีต่ราไว ้โดยรายละเอยีดของตราสารทีล่งทนุเป็นดังนี ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 
เป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.50% ตอ่ปีของเงนิลงทนุเริม่แรก (ในรปูสกลุเงนิบาท) 

ประเภททรพัยส์นิ 
ทีพ่จิารณาลงทนุ 

TRIS  สดัสว่น 
การลงทนุ
โดยประมาณ  

อตัราผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ  

(ตอ่ปี) (3) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัจาก 

การลงทนุ (ตอ่ปี) (3) 

ระยะเวลา 
การลงทนุ 

(โดยประมาณ) 

หุน้กูข้อง บรษัิท บัตรกรงุไทย จํากดั (มหาชน) (1) A+ 17.00% 2.50% 0.43% 

2 ปี 

หุน้กูข้อง บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (1) A 15.00% 2.60% 0.39% 

หุน้กูข้อง บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1) BBB+ 19.00% 3.80% 0.72% 

หุน้กูข้อง บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) (1) 
A 17.00% 2.60% 0.44% 

หุน้กูข้อง บรษัิท ราชธานลีสิซิง่ จํากดั (มหาชน) (1) A- 17.00% 2.68% 0.46% 

หุน้กูข้อง บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (1) AA 15.00% 3.00% 0.45% 

รวม  100.00%  2.88% 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทนุ (2)    (0.38%) 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บเมือ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ(ตอ่ปี) 2.50% 

หมายเหต ุ

(1) แหลง่ทีม่าของขอ้มลู อตัราผลตอบแทนทีเ่สนอขายโดยผูอ้อกตราสาร ณ วนัที ่14 กมุภาพันธ ์2562 
(2) ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทนุอาจมกีารเปลีย่นแปลง แตจ่ะไมเ่กนิอตัราสงูสดุทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการกองทนุ ขอ้มลู ณ วันที ่14 กมุภาพันธ ์2562 
(3) ตราสารและ/หรอืสัดสว่นทีล่งทุนอาจเปลีย่นแปลงตามภาวะตลาดหรอืดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน โดยอาจพจิารณาลงทุนในตราสารอืน่แทนและ/หรอืเพิม่เตมิ

จากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหรอืตราสารอยูใ่นระดับทีส่ามารถลงทนุได ้เชน่ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทรัสต์
เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) บรษัิท เอพ ี (ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน)  บรษัิท 
ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากดั(มหาชน)   เป็นตน้ และหรอืตราสารทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ.ธนชาต 

(4) บรษัิทจัดการจะสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิทีล่งทนุหรอืสดัสว่นการลงทนุไดเ้ฉพาะเมือ่มคีวามจําเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็น
สําคัญ โดยการเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งไมทํ่าใหค้วามเสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ 

(5) ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงในภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสม
ในทางปฏบิัต ิหรือกรณีอืน่ใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ อัตราดอกเบี้ย 
กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใชข้อ้กําหนดเกีย่วกับการควบคุมอัตราแลกเปลีย่นและการเขา้-ออกของเงนิลงทนุ หรอืกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ เป็นตน้ ซึง่
อาจเป็นสาเหตุใหก้องทุนไม่สามารถดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดทีโ่ครงการกองทุนกําหนดไวไ้ด ้เชน่ ทําใหอ้ายุโครงการกองทุนอาจจําเป็นตอ้งขยาย
ออกไปมากกวา่ชว่งอายโุครงการทีร่ะบไุว ้หรอืมผีลกระทบใหม้ลูคา่เงนิลงทนุและผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(6) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืโครงสรา้ง/อัตราภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในตราสารมกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสําคัญ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามอัตราทีโ่ฆษณาไว ้และ/หรอื บรษัิทจัดการอาจไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ
ตามอตัราทีโ่ฆษณาไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
 หากไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไวเ้นือ่งจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูถ้อืหนว่ยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัรา 

ทีโ่ฆษณาไว ้ 
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดใ้นวนัและเวลาทําการเสนอขาย ไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั    

โทร 0-2126-8399 หรอื ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) โทร 1770 หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุที ่บลจ.ธนชาต แตง่ต ัง้ 
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ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึง่เป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการชําระหนี ้โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ่าน
มาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คาํธิบาย 

ระดบัท่ี 
น่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูท่ีสดุ มีความเส่ียงต่ําท่ีสดุท่ีจะไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงต่ํามากท่ีจะ
ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ําท่ีจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตาม

กําหนด 
ระดบัท่ีต่ํากวา่
น่าลงทนุ 

ต่ํากวา่ 
BBB 

ต่ํากวา่ 
BBB(tha) 

ต่ํากวา่ 
Baa 

ต่ํากวา่ 
BBB 

ความเส่ียงสงูท่ีจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบั
ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวั
สงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดบั
ราคาท่ีต่ําลง โดยกองทนุรวมท่ีมีอายเุฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง
ของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ี portfolio duration ต่ํากวา่ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อนแต่ขายทํากําไรในช่วงท่ีเงิน
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไร
ในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็น
เคร่ืองมือสําคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักลา่ว ซึง่ทําได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ป้องกันความเส่ียงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด: ผู้ลงทนุไมมี่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 ป้องกันความเส่ียงบางส่วน: โดยต้องระบสุดัสว่นการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
 อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม ่

 ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย: ผู้ลงทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 



 
�������	�
�	�
�����������กก�	�������ก�����  

��������������������ก����� 

1. �����������กก�	������������� !"��ก#	���	 (Business Risk) .�/������������ !"��ก#	���	���01�2����	34��	/
��ก�
�0�.�// �	��������#"�1�" (Credit Risk) 
�����ก���	�� ��/������������� �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� �%& %

�������������	�� �ก����#�($�ก����� #	%&)��%&#ก$*+�ก��� , �������#ก%&)�ก��	-�.���ก$+ ก��#�$�����#/�01ก$+ �����+�����������ก���
	����/������������� �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� , �	� ��"(���
*�ก#�%�)��#�$����,*��� ก����* ��������� #	%&)�+�กก���$*��*!�����	��*��ก���������$*��*(������#�$�!�������ก���	�� ��/�������
������ �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� % �ก!2�� 

2. �������������ก����กก�	�������#2��;	/��< ;	/��<ก�����=�>�� (Developing Countries) .�/#���;	/��<�ก�����2 
(Emerging Markets) 
ก�������!��ก����������	���%&��กC*)-��#�ก(� ��1����������Dก��%&+�*����!2���� กE� �)����#�/��	ก��#�$��%&��ก����ก��

)��  %��� #	%&)�!��ก��������%&#ก%&)�!���ก��ก�������������ก0F C*)��&�,���� #	%&)���ก�������*��ก����+ %�*����� #	%&)�	��!2��
# �&� %ก������������ก���.)D!����#�/ก�����.�G�������*��#�/#ก$*�� � ��� #	%&)��%&ก����"2���++	����ก�������������
���ก���.)D�%&ก���������� #(�� ��� #	%&)��%&#ก$*+�กC�ก�	�%&���*����#�/#��������+#ก$*��� �������)����$*�ก�$ ��� #	%&)�+�กก��#!��
 � %���������ก�����ก�H�!��-����1���-��#�ก(� ��� +��ก�*��!�� ���%&#�I*#�)����������� ��� #	%&)��%&#ก%&)�!���ก��กE� �)-�0%
��ก� ��� +��ก�*��กE�#�%)��%&#ก%&)�!���ก�����*#�$����*��� �*��ก��.�G�������#/�01ก$+��ก��# ������*������(��$��
�*��-� $-�� �� "2���� +��ก�*!����� ��� ����+�กกE� �)�%& %���ก����� 

3. �������������ก����กก�	�������#	���	���0���1�"	�
ก�	��������
����2��4���3����	/��
#����	��1�21�"	�
ก�	��������

����2��4���3���������
�������	3�����1�" (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk) 

��ก�F%�%&ก���������������	����%��%&����������������	�����#�J����	���%&,*����ก��+�*���*���&��ก������*���%&	� ��"�����,*� H2&�
�� "2����	����%��%&, �,*����ก��+�*���*����� ���#(�&�"���������	���%&�$*��*(�����%� ���	��*��ก����+2� %��� #	%&)�!��ก���$*��*(�����%� 
(credit risk)	�� ���	����%�#�����%���++ %��� ������!���������	��	��ก���# �&�#��%)�#�%)�ก�����	����%���F-�.*%�%&��������
���������&��ก��� �����	����%�#�����%� %���C�� �%&+ %�����ก���$*��*(�����%�	��!2����-��#/�01ก$+�ก�&�����������C�� �����
*�ก#�%�)!�!2�� 

4. �����������กก�	����P�=�2�����#	���	 (Liquidity Risk):  
#ก$*+�กก���%&ก�����, �	� ��"+������)���	������N ,*��������%&#� �	 ��-�)���)#������	 ��� #��&��+�กก�������+

����������	����%��%& %���*����� ���#(�&�"���&��ก������*���%&	� ��"�����,*� (Non-Investment Grade) �������	����%��%&, �,*����ก��+�*
���*����� ���#(�&�"�� (Unrated) ������ %��� #	%&)�*���	-�.�����!�����	���%&ก���������� �กก���ก��������	���	����%��%& %���*��
��� ���#(�&�"���)�������*���%&	� ��"�����,*� 

5. ����������"����#	�.�ก�;���������#	�.�/2����� (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
#ก$*+�กก���%&ก��������#�$�,����������#�/���� N H2&�+ %��� #ก%&)�!���ก��	ก��#�$�������� N *������ ��ก�F%�%&�������ก#��%&)� %

��� ������ กV+	����ก������ ���������)�����!��ก�����,*� ��ก+�ก�%� � ����ก�����+,*��W��ก����� #	%&)�+�ก�������ก#��%&)�,��
���� �����++�W��ก����� #	%&)�,*�, �� * ����+ %ก�F%�%&, �	� ��"��ก#��%&)�#�$� (Inconvertibility) ��/�������#�$�ก�����#�/,*� 

6. �����������กก�	�;�����.;�������#	���ก�
�0� (Interest Rate Risk) 
C*)��&�,� ����!�����	����%�+#��%&)�����,����$/������!�� ก��ก��#��%&)�����!�������*�ก#�%�)���� �ก�$ ���	����%��%& %

��)���#����)$&�)�����#���,� ก��#��%&)�����!�������*�ก#�%�)กV+)$&� %��ก�������������	�� �ก!2��#������� 

7. �������������ก�����"��ก�
#	���	���0�����;Z���
�� !"��ก#	���	1�2�2��4��	/��ก�
�0� (Defaulted Debt Securities Risk) 
ก�������+.$+��F�����������	����%��%&���Z++���������ก���	��, �+��)(���*�ก#�%�) (Defaulted Debt Securities) ��ก�F%�%&

���+�*ก��ก����� %��� #�V���� �����ก���	����%����+	� ��"ก��� �+��)(���*�ก#�%�),*�����.$+��F�#�V�������+ %.�G��ก��������%&#�J�
��*%�����������ก�� ���	����ก0F*��ก������+, � %	-�.����� ��� #	%&)��%&+#ก$*��!�*���+�กก���$*��*(�����%���++ %�*��	��!2��

����	�
 !"����� 



	���������	����%��%& %��F-�.*��)ก��� #��&��+�ก���	����ก0F*��ก����C*)��&�,�+, �,*� %ก��������ก�� (unsecured) �� �ก+,*����ก��
(�����%�-�)����+�ก#+����%���&�!�������ก���	�� ��ก+�ก�%� ก�������++ %����(�+��)	���#.$&  ��กก����������(���� .)�)� ��ก�����
,*����(���#�$��������*�ก#�%�)+�ก���	���%&�$*��*(�����%�*��ก���� 

8. �������������ก����ก�
#	���	���=��`a (Derivative Risk) 
#.�&�#.$& ��	$��$-�.ก����$���ก������� ก�������+.$+��F��(����	�����.���DC*)�)��-�)���ก����C)��)��!��+��ก�*��ก��

�����!��ก����������%�ก���(����	�����.���D��ก��������ก�� #.�&��W��ก����� #	%&)� (hedging) ��++��������"���	��D������++, �
��������"���	��D�%&���,��กV,*� �%ก����)�� %��� #	%&)��%&#ก%&)�!���*��) ��ก��*��#�$������ �����!�����	�����.���D+!2��ก����ก��
*��#�$������ �����!��	$����.)D���������������$� ���	�����.���D+ %�������%&#ก%&)�!�����+ %��� ����������++#ก%&)�!���ก��ก�������
#.%)�#�Vก���)# �&�#��%)�#�%)�ก����� #	%&)� ��� 	��#�V+���(����	�����.���D��++!2���)��ก����� 	� ��"!�����+�*ก��ก�������ก����*ก��
��� #���&��,��!�����*��� #	%&)��%&#ก%&)�!����� "2�ก��, �	� ��"	�� �� ก���%&���#ก%&)�!�����&�N , �	� ��"�^$���$�� !���ก������, �
	� ��"�I*	"��,*�#��&��+�ก���*, � %	-�.����� ��ก��H���!�)���	�����.���D���(�$* %��� ����,�����ก��#��%&)�����!�������
*�ก#�%�)#�J�.$#/0 ��� #	%&)��%&ก�����+#ก$*��!�*���+�ก swap transaction ��� net basis +!2���)��ก�����	����'̀�)�* %!����ก.���%&
+����+��)(���	������� (net amount) ���ก���%ก'`�)��2&���ก�F%�%&���	������ก.���%&+����+��)(���	������� (net amount) ���ก��ก����� 
��� #	%&)��%&+!�*���!��ก�����#���ก��ก��!�*�������+������%&ก����� %	$��$,*���� ��กก�����#�J�'`�)��ก.���%&+����+��)(���	������� 
(net amount) ��� #	%&)��%&+!�*���!��ก�����+��ก�*#���ก��	������� (net amount) ���	�����.���D��� OTC derivative instruments +
 %�*����� #	%&)�	��ก��� #��&��+�ก %	-�.�������ก��ก��ก��*��� (regulated) �&��ก��� 

9. �����������ก��� �� �����	��#	���	��#��� (Market Risk) 
��� #	%&)�+�ก��� ������!���������	�������*#ก$*+�กก���%&����������������!�����	���������!2���� #��&��+�ก��� ���

���!���Z++�)���� N �%&#ก%&)�!��� H2&���+������ก�����,*������ก����)������)���+�ก�*����� �����������*ก��#�$� 

10. �������������ก�����"��ก�
����d�ก 
��ก�F%�%&ก��������#�$�,������C*)'�ก#�$�ก��	"����ก��#�$� ��+ %��� #	%&)����ก��!�*���+�ก#�$�'�ก����+,*�������������%&

�*�����#��&�� �+�กก��(������#�$�'�กก���ก����* ������ก, � %ก��(���#�$�*��ก���� ���"������)�������+, �,*����#�$�������+�ก#�$������
��	����%�,*� 

11. ����������"�� �#�
.���;	��
����
 (Comparative Returns) 
��������+�กก���������ก������%&��������,*������+�&��ก�����������+�กก�������C*)��������.)D	$��%&ก����������C*)��������

������) 

12. �������������ก����กก�	�;�����.;�����ก�	����� �f�
��ก�	����ก�	��� �	���P��/�<	ghก�����;	/��<���ก�����
����� (Country Risk) 

#ก$*+�กก��#��%&)�����-�)����#�/�%&ก��������#�$�,������ H2&���+	�����������!�� ���������)�����!��ก�����,*� 

13. �������������ก�����"��ก�
#��ก����"��3���.�/ !"�!.��	�=�a��� 
���ก�� ����)���!��ก�������+����*��#�$�ก���������ก��� ��)���� ������ ���*������.)D	$� ��������)�������"$&���&�N ������

ก����� %��� #	%&)��%&#ก%&)�!���ก��ก���$*��* ก���� ���) ��� �� ��#�$�#�������ก��c��c�!�����ก��� ��)���� ������ ���*���
���.)D	$� ��������)���#�������� �� %��� , �������������.)D	$�!��ก�����+,*������� ��� ��������, � ��ก�F%�%&�����*��ก����
�� ���)���� %#���ก��FD��&���������#*%)�ก�� 

14. �����������ก�"����ก��ก�	������������ก��
;	/��< (Repatriation Risk) 
#��&��+�กก����� %ก���������������#�/���	��� +2� %��� #	%&)��%&���ก��!��������#�/��+��ก ���ก����-���%&#ก$*

�$กd�ก��FD�%&, ��ก�$ ������ก�����, �	� ��"��ก#��%&)�#�$����������#�/�����#�$�ก��#!�� �����#�/,*� H2&���+	���������������, �,*�
������#�$��� �)#����%&ก����* 

15. ����������"��P�g���ก	 (Tax Considerations) 
���������%&ก����� %	$��$,*������+����"�ก��ก-�0% F �%&+��) ���� "2�ก����ก-�0% F �%&+��)�� กE� �) Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ��#	%)-�0%ก��,��%&,*����+�กก��!�)	$����.)D�%&ก���������� ����+�กก��C��#�$������ ��$0��+�*ก��, �	� ��"

����	�
 !"����� 



������,*����+, � %ก��#�%)ก#กV�-�0%��ก F �%&+��)+�ก#�$��%&.2�(�������ก�ก�������	����%&#ก%&)�ก�����.)D	$��%&����� ��ก+�ก�%� กE� �)-�0%
����#�/����N �%&ก������������+#��%&)�����#�J������������ %��ก�������������� 

16. �����������ก;Z��������
��1�21�" ������ #	%&)�����N �%&��+#ก$*!2��C*), �	� ��"��*�#�������� ,*� 
������#� 
* ������������.�"�1�"�"��#"� 
�� `�4�# ��1�";	/ก��������������ก�2���"��#"�.#2��2���� 
** ก�	���������2����������ก�����1�2�42ก�	d�ก���� .�/1�2��!2P���#"����"�	������3�
���"�	������d�ก  !"������l�
���1�21�"	�
������������#m������� �����0�  !"������	�������ก�������0�������m��2� ก�	�������ก�������0����/��ก�

��#3�;	/��aก�	�������� !"����� .�/ !"��������	�
����������������ก���l0���กก�	�������ก�������01�" 
*** ก�	������	��ก�	���`�	ก		�����ก�����"��ก�
 ��#P�noa��#���������������������!��	�������p�
p"�� �����.#ก#2����ก
ก�	������	�����`�	ก		�����ก�����"��ก�
 ��#P�noa��#����������1; .�"�2��!ก"��/����;	/�
ก�	na��ก�	������	�����
`�	ก		��� ��#P�noa��#��������ก2�� �!ก"��	��������"���3l���กgn/���������.�/������1��q=�/#����� ��#P�noa��
#���������ก�2��ก2��#��������������ก	�0� 

!��.#+� �  ��)/���/���	�� /�$�$����� .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #�!�%& ��� "� �����)�����
................................................. (��ก %) !������������������$0�����ก���.)D+�*ก��ก����� ��(�� +��ก�* (g��+. ��(��h) ��� !��.#+��#�J����
�������#-�*�����,��%� (C��*#���ก#.%)�!��#*%)�#�������) 

 !"������������!�(f���"�=��"���ก�	���������2����������ก�����	����	�0�.	ก#�0�.#2 500,000 
���l0�1;) 
 !"������3�
�� (Institutional Investor) #��;	/ก�<n/ก		�ก�	ก��ก�
���ก�	�=�a.�/#������ก�	�=�a�2��"��ก�	
ก�����
������ !"������3�
��.�/ !"�����	�����2 

        !"�����	�����2 (High Net Worth) .
2��;u� 2 ก	n� �����0 
�������� *�H2&������ ก�����	 �	���� %��ก0F�*��ก0F��2&�*���%� 

 %	$����.)D	���$ (	$����.)D��ก*��)��%�	$�) ������� 50 �������!2��,� �����%� 	$����.)D*��ก����, ������  ������	�����$ ���.)D
H2&��(�#�J��%&.�ก��/�)��+����������� 
 %��),*�����k������� 4 �������!2��,� 
 %#�$������C*)��������ก���.)D����	����H���!�)��������������� 10 �������!2��,�(, ������ #�$�'�ก) 

�$�$������%& %��ก0F�*��ก0F��2&�*���%� 
 %	���!�����"�������� ��ก��#�$��k���	�*�%&���	�����(%���+	������������� 100 �������!2��,� 
 %#�$�����������ก���.)D����	����H���!�)���������� ��ก��#�$��k���	�*�%&���	�����(%���+	������������� 20 �������
!2��,� (, ������ #�$�'�ก) 

!��.#+��!���������������� ��+.��(�� ��� !��.#+��,*����������,*�/2ก0�����	��(%�(�� !�� ��!��ก����� (C��*���(�&�ก�����) 
........................................................................................................................ #�ก	���������N ��#�ก	����&��*�%&�(���ก��#	��!�)
����)�����!��ก�����*��ก����!�������%& ��+. ��(�� ,*�+�*���!2���)����#�%)*������ �� ����!��.#+��,*�����������#������ก��#�I*#�)
!�� ���%&	�������#��&������N H2&���+	����ก������ก��������)��� %��)	����� (#(�� ��� #	%&)��%&	�����!��ก����� #�J����) #�J��)���*%����  

!��.#+��!�)��)����� !��.#+�� %��� ��	��D�%&+�������ก������%� ��	� ��"����.��� �%&+������ #	%&)���������� �%&���,��
!������ ��!��.#+������������ ก������%&���,��������	��c����%� ��+#�J�ก������%& %�*����� #	%&)�	��ก����*����� #	%&)��%&!��.#+��	� ��"
�����,*� ��!��.#+��,*�������(%��+�#.$& #�$ #ก%&)�ก���*����� #	%&)�!��ก������%&���,��������	��c����%����� �����%� ��ก!��.#+��,*������� 
#	%)��)+�กก���������ก�����*��ก���� !��.#+���ก���%&+, �#�%)ก�������#	%)��)����#�$��*N +�ก ��+.��(�� ����)����* +2�,*�����) ��
(�&�,��#�J����ก1�� 
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�����������กก�	�������ก�����  

��������������������ก����� 

1. �����������กก�	������������� !"��ก#	���	 (Business Risk) .�/������������ !"��ก#	���	���01�2����	34��	/
��ก�
�0�.�// �	��������#"�1�" (Credit Risk) 
�����ก���	�� ��/������������� �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� �%& %

�������������	�� �ก����#�($�ก����� #	%&)��%&#ก$*+�ก��� , �������#ก%&)�ก��	-�.���ก$+ ก��#�$�����#/�01ก$+ �����+�����������ก���
	����/������������� �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� , �	� ��"(���
*�ก#�%�)��#�$����,*��� ก����* ��������� #	%&)�+�กก���$*��*!�����	��*��ก���������$*��*(������#�$�!�������ก���	�� ��/�������
������ �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� % �ก!2�� 

2. �������������ก����กก�	�������#2��;	/��< ;	/��<ก�����=�>�� (Developing Countries) .�/#���;	/��<�ก�����2 
(Emerging Markets) 
ก�������!��ก����������	���%&��กC*)-��#�ก(� ��1����������Dก��%&+�*����!2���� กE� �)����#�/��	ก��#�$��%&��ก����ก��

)��  %��� #	%&)�!��ก��������%&#ก%&)�!���ก��ก�������������ก0F C*)��&�,���� #	%&)���ก�������*��ก����+ %�*����� #	%&)�	��!2��
# �&� %ก������������ก���.)D!����#�/ก�����.�G�������*��#�/#ก$*�� � ��� #	%&)��%&ก����"2���++	����ก�������������
���ก���.)D�%&ก���������� #(�� ��� #	%&)��%&#ก$*+�กC�ก�	�%&���*����#�/#��������+#ก$*��� �������)����$*�ก�$ ��� #	%&)�+�กก��#!��
 � %���������ก�����ก�H�!��-����1���-��#�ก(� ��� +��ก�*��!�� ���%&#�I*#�)����������� ��� #	%&)��%&#ก%&)�!���ก��กE� �)-�0%
��ก� ��� +��ก�*��กE�#�%)��%&#ก%&)�!���ก�����*#�$����*��� �*��ก��.�G�������#/�01ก$+��ก��# ������*������(��$��
�*��-� $-�� �� "2���� +��ก�*!����� ��� ����+�กกE� �)�%& %���ก����� 

3. �������������ก����กก�	�������#	���	���0���1�"	�
ก�	��������
����2��4���3����	/��
#����	��1�21�"	�
ก�	��������

����2��4���3���������
�������	3�����1�" (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk) 

��ก�F%�%&ก���������������	����%��%&����������������	�����#�J����	���%&,*����ก��+�*���*���&��ก������*���%&	� ��"�����,*� H2&�
�� "2����	����%��%&, �,*����ก��+�*���*����� ���#(�&�"���������	���%&�$*��*(�����%� ���	��*��ก����+2� %��� #	%&)�!��ก���$*��*(�����%� 
(credit risk)	�� ���	����%�#�����%���++ %��� ������!���������	��	��ก���# �&�#��%)�#�%)�ก�����	����%���F-�.*%�%&��������
���������&��ก��� �����	����%�#�����%� %���C�� �%&+ %�����ก���$*��*(�����%�	��!2����-��#/�01ก$+�ก�&�����������C�� �����
*�ก#�%�)!�!2�� 

4. �����������กก�	����P�=�2�����#	���	 (Liquidity Risk):  
#ก$*+�กก���%&ก�����, �	� ��"+������)���	������N ,*��������%&#� �	 ��-�)���)#������	 ��� #��&��+�กก�������+

����������	����%��%& %���*����� ���#(�&�"���&��ก������*���%&	� ��"�����,*� (Non-Investment Grade) �������	����%��%&, �,*����ก��+�*
���*����� ���#(�&�"�� (Unrated) ������ %��� #	%&)�*���	-�.�����!�����	���%&ก���������� �กก���ก��������	���	����%��%& %���*��
��� ���#(�&�"���)�������*���%&	� ��"�����,*� 

5. ����������"����#	�.�ก�;���������#	�.�/2����� (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
#ก$*+�กก���%&ก��������#�$�,����������#�/���� N H2&�+ %��� #ก%&)�!���ก��	ก��#�$�������� N *������ ��ก�F%�%&�������ก#��%&)� %

��� ������ กV+	����ก������ ���������)�����!��ก�����,*� ��ก+�ก�%� � ����ก�����+,*��W��ก����� #	%&)�+�ก�������ก#��%&)�,��
���� �����++�W��ก����� #	%&)�,*�, �� * ����+ %ก�F%�%&, �	� ��"��ก#��%&)�#�$� (Inconvertibility) ��/�������#�$�ก�����#�/,*� 

6. �����������กก�	�;�����.;�������#	���ก�
�0� (Interest Rate Risk) 
C*)��&�,� ����!�����	����%�+#��%&)�����,����$/������!�� ก��ก��#��%&)�����!�������*�ก#�%�)���� �ก�$ ���	����%��%& %

��)���#����)$&�)�����#���,� ก��#��%&)�����!�������*�ก#�%�)กV+)$&� %��ก�������������	�� �ก!2��#������� 

7. �������������ก�����"��ก�
#	���	���0�����;Z���
�� !"��ก#	���	1�2�2��4��	/��ก�
�0� (Defaulted Debt Securities Risk) 
ก�������+.$+��F�����������	����%��%&���Z++���������ก���	��, �+��)(���*�ก#�%�) (Defaulted Debt Securities) ��ก�F%�%&

���+�*ก��ก����� %��� #�V���� �����ก���	����%����+	� ��"ก��� �+��)(���*�ก#�%�),*�����.$+��F�#�V�������+ %.�G��ก��������%&#�J�
��*%�����������ก�� ���	����ก0F*��ก������+, � %	-�.����� ��� #	%&)��%&+#ก$*��!�*���+�กก���$*��*(�����%���++ %�*��	��!2��

����	�
 !"���
����ก�	���v 



	���������	����%��%& %��F-�.*��)ก��� #��&��+�ก���	����ก0F*��ก����C*)��&�,�+, �,*� %ก��������ก�� (unsecured) �� �ก+,*����ก��
(�����%�-�)����+�ก#+����%���&�!�������ก���	�� ��ก+�ก�%� ก�������++ %����(�+��)	���#.$&  ��กก����������(���� .)�)� ��ก�����
,*����(���#�$��������*�ก#�%�)+�ก���	���%&�$*��*(�����%�*��ก���� 

8. �������������ก����ก�
#	���	���=��`a (Derivative Risk) 
#.�&�#.$& ��	$��$-�.ก����$���ก������� ก�������+.$+��F��(����	�����.���DC*)�)��-�)���ก����C)��)��!��+��ก�*��ก��

�����!��ก����������%�ก���(����	�����.���D��ก��������ก�� #.�&��W��ก����� #	%&)� (hedging) ��++��������"���	��D������++, �
��������"���	��D�%&���,��กV,*� �%ก����)�� %��� #	%&)��%&#ก%&)�!���*��) ��ก��*��#�$������ �����!�����	�����.���D+!2��ก����ก��
*��#�$������ �����!��	$����.)D���������������$� ���	�����.���D+ %�������%&#ก%&)�!�����+ %��� ����������++#ก%&)�!���ก��ก�������
#.%)�#�Vก���)# �&�#��%)�#�%)�ก����� #	%&)� ��� 	��#�V+���(����	�����.���D��++!2���)��ก����� 	� ��"!�����+�*ก��ก�������ก����*ก��
��� #���&��,��!�����*��� #	%&)��%&#ก%&)�!����� "2�ก��, �	� ��"	�� �� ก���%&���#ก%&)�!�����&�N , �	� ��"�^$���$�� !���ก������, �
	� ��"�I*	"��,*�#��&��+�ก���*, � %	-�.����� ��ก��H���!�)���	�����.���D���(�$* %��� ����,�����ก��#��%&)�����!�������
*�ก#�%�)#�J�.$#/0 ��� #	%&)��%&ก�����+#ก$*��!�*���+�ก swap transaction ��� net basis +!2���)��ก�����	����'̀�)�* %!����ก.���%&
+����+��)(���	������� (net amount) ���ก���%ก'`�)��2&���ก�F%�%&���	������ก.���%&+����+��)(���	������� (net amount) ���ก��ก����� 
��� #	%&)��%&+!�*���!��ก�����#���ก��ก��!�*�������+������%&ก����� %	$��$,*���� ��กก�����#�J�'`�)��ก.���%&+����+��)(���	������� 
(net amount) ��� #	%&)��%&+!�*���!��ก�����+��ก�*#���ก��	������� (net amount) ���	�����.���D��� OTC derivative instruments +
 %�*����� #	%&)�	��ก��� #��&��+�ก %	-�.�������ก��ก��ก��*��� (regulated) �&��ก��� 

9. �����������ก��� �� �����	��#	���	��#��� (Market Risk) 
��� #	%&)�+�ก��� ������!���������	�������*#ก$*+�กก���%&����������������!�����	���������!2���� #��&��+�ก��� ���

���!���Z++�)���� N �%&#ก%&)�!��� H2&���+������ก�����,*������ก����)������)���+�ก�*����� �����������*ก��#�$� 

10. �������������ก�����"��ก�
����d�ก 
��ก�F%�%&ก��������#�$�,������C*)'�ก#�$�ก��	"����ก��#�$� ��+ %��� #	%&)����ก��!�*���+�ก#�$�'�ก����+,*�������������%&

�*�����#��&�� �+�กก��(������#�$�'�กก���ก����* ������ก, � %ก��(���#�$�*��ก���� ���"������)�������+, �,*����#�$�������+�ก#�$������
��	����%�,*� 

11. ����������"�� �#�
.���;	��
����
 (Comparative Returns) 
��������+�กก���������ก������%&��������,*������+�&��ก�����������+�กก�������C*)��������.)D	$��%&ก����������C*)��������

������) 

12. �������������ก����กก�	�;�����.;�����ก�	����� �f�
��ก�	����ก�	��� �	���P��/�<	ghก�����;	/��<���ก�����
����� (Country Risk) 

#ก$*+�กก��#��%&)�����-�)����#�/�%&ก��������#�$�,������ H2&���+	�����������!�� ���������)�����!��ก�����,*� 

13. �������������ก�����"��ก�
#��ก����"��3���.�/ !"�!.��	�=�a��� 
���ก�� ����)���!��ก�������+����*��#�$�ก���������ก��� ��)���� ������ ���*������.)D	$� ��������)�������"$&���&�N ������

ก����� %��� #	%&)��%&#ก%&)�!���ก��ก���$*��* ก���� ���) ��� �� ��#�$�#�������ก��c��c�!�����ก��� ��)���� ������ ���*���
���.)D	$� ��������)���#�������� �� %��� , �������������.)D	$�!��ก�����+,*������� ��� ��������, � ��ก�F%�%&�����*��ก����
�� ���)���� %#���ก��FD��&���������#*%)�ก�� 

14. �����������ก�"����ก��ก�	������������ก��
;	/��< (Repatriation Risk) 
#��&��+�กก����� %ก���������������#�/���	��� +2� %��� #	%&)��%&���ก��!��������#�/��+��ก ���ก����-���%&#ก$*

�$กd�ก��FD�%&, ��ก�$ ������ก�����, �	� ��"��ก#��%&)�#�$����������#�/�����#�$�ก��#!�� �����#�/,*� H2&���+	���������������, �,*�
������#�$��� �)#����%&ก����* 

15. ����������"��P�g���ก	 (Tax Considerations) 
���������%&ก����� %	$��$,*������+����"�ก��ก-�0% F �%&+��) ���� "2�ก����ก-�0% F �%&+��)�� กE� �) Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ��#	%)-�0%ก��,��%&,*����+�กก��!�)	$����.)D�%&ก���������� ����+�กก��C��#�$������ ��$0��+�*ก��, �	� ��"

����	�
 !"���
����ก�	���v 



������,*����+, � %ก��#�%)ก#กV�-�0%��ก F �%&+��)+�ก#�$��%&.2�(�������ก�ก�������	����%&#ก%&)�ก�����.)D	$��%&����� ��ก+�ก�%� กE� �)-�0%
����#�/����N �%&ก������������+#��%&)�����#�J������������ %��ก�������������� 

16. �����������ก;Z��������
��1�21�" ������ #	%&)�����N �%&��+#ก$*!2��C*), �	� ��"��*�#�������� ,*� 
������#� 
* ������������.�"�1�"�"��#"� 
�� `�4�# ��1�";	/ก��������������ก�2���"��#"�.#2��2���� 
** ก�	���������2����������ก�����1�2�42ก�	d�ก���� .�/1�2��!2P���#"����"�	������3�
���"�	������d�ก  !"������l�
���1�21�"	�
������������#m������� �����0�  !"������	�������ก�������0�������m��2� ก�	�������ก�������0����/��ก�

��#3�;	/��aก�	�������� !"����� .�/ !"��������	�
����������������ก���l0���กก�	�������ก�������01�" 
*** ก�	������	��ก�	���`�	ก		�����ก�����"��ก�
 ��#P�noa��#���������������������!��	�������p�
p"�� �����.#ก#2����ก
ก�	������	�����`�	ก		�����ก�����"��ก�
 ��#P�noa��#����������1; .�"�2��!ก"��/����;	/�
ก�	na��ก�	������	�����
`�	ก		��� ��#P�noa��#��������ก2�� �!ก"��	��������"���3l���กgn/���������.�/������1��q=�/#����� ��#P�noa��
#���������ก�2��ก2��#��������������ก	�0� 

!��.#+� �  ��)/���/���	�� /�$�$����� .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #�!�%& ��� "� �����)�����
................................................. (��ก %) !������������������$0�����ก���.)D+�*ก��ก����� ��(�� +��ก�* (g��+. ��(��h) ��� !��.#+��#�J����
�������#-�*�����,��%� (C��*#���ก#.%)�!��#*%)�#�������) 

 !"������������!�(f���"�=��"���ก�	���������2����������ก�����	����	�0�.	ก#�0�.#2 500,000 
���l0�1;) 
 !"������3�
�� (Institutional Investor) #��;	/ก�<n/ก		�ก�	ก��ก�
���ก�	�=�a.�/#������ก�	�=�a�2��"��ก�	
ก�����
������ !"������3�
��.�/ !"�����	�����2 

        !"�����	�����2 (High Net Worth) .
2��;u� 2 ก	n� �����0 
�������� *�H2&������ ก�����	 �	���� %��ก0F�*��ก0F��2&�*���%� 

 %	$����.)D	���$ (	$����.)D��ก*��)��%�	$�) ������� 50 �������!2��,� �����%� 	$����.)D*��ก����, ������  ������	�����$ ���.)D
H2&��(�#�J��%&.�ก��/�)��+����������� 
 %��),*�����k������� 4 �������!2��,� 
 %#�$������C*)��������ก���.)D����	����H���!�)��������������� 10 �������!2��,�(, ������ #�$�'�ก) 

�$�$������%& %��ก0F�*��ก0F��2&�*���%� 
 %	���!�����"�������� ��ก��#�$��k���	�*�%&���	�����(%���+	������������� 100 �������!2��,� 
 %#�$�����������ก���.)D����	����H���!�)���������� ��ก��#�$��k���	�*�%&���	�����(%���+	������������� 20 �������
!2��,� (, ������ #�$�'�ก) 

!��.#+��!���������������� ��+.��(�� ��� !��.#+��,*����������,*�/2ก0�����	��(%�(�� !�� ��!��ก����� (C��*���(�&�ก�����) 
........................................................................................................................ #�ก	���������N ��#�ก	����&��*�%&�(���ก��#	��!�)
����)�����!��ก�����*��ก����!�������%& ��+. ��(�� ,*�+�*���!2���)����#�%)*������ �� ����!��.#+��,*�����������#������ก��#�I*#�)
!�� ���%&	�������#��&������N H2&���+	����ก������ก��������)��� %��)	����� (#(�� ��� #	%&)��%&	�����!��ก����� #�J����) #�J��)���*%����  

!��.#+��!�)��)����� !��.#+�� %��� ��	��D�%&+�������ก������%� ��	� ��"����.��� �%&+������ #	%&)���������� �%&���,��
!������ ��!��.#+������������ ก������%&���,��������	��c����%� ��+#�J�ก������%& %�*����� #	%&)�	��ก����*����� #	%&)��%&!��.#+��	� ��"
�����,*� ��!��.#+��,*�������(%��+�#.$& #�$ #ก%&)�ก���*����� #	%&)�!��ก������%&���,��������	��c����%����� �����%� ��ก!��.#+��,*������� 
#	%)��)+�กก���������ก�����*��ก���� !��.#+���ก���%&+, �#�%)ก�������#	%)��)����#�$��*N +�ก ��+.��(�� ����)����* +2�,*�����) ��
(�&�,��#�J����ก1�� 
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�������	�
�	�
�����������กก�	�������ก�����  

��������������������ก����� 

1. �����������กก�	������������� !"��ก#	���	 (Business Risk) .�/������������ !"��ก#	���	���01�2����	34��	/
��ก�
�0�.�// �	��������#"�1�" (Credit Risk) 
�����ก���	�� ��/������������� �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� �%& %

�������������	�� �ก����#�($�ก����� #	%&)��%&#ก$*+�ก��� , �������#ก%&)�ก��	-�.���ก$+ ก��#�$�����#/�01ก$+ �����+�����������ก���
	����/������������� �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� , �	� ��"(���
*�ก#�%�)��#�$����,*��� ก����* ��������� #	%&)�+�กก���$*��*!�����	��*��ก���������$*��*(������#�$�!�������ก���	�� ��/�������
������ �������� ���������ก�� �������	������ก��������ก�� !�����	�� ����	"����ก��#�$��%&���'�ก#�$� % �ก!2�� 

2. �������������ก����กก�	�������#2��;	/��< ;	/��<ก�����=�>�� (Developing Countries) .�/#���;	/��<�ก�����2 
(Emerging Markets) 
ก�������!��ก����������	���%&��กC*)-��#�ก(� ��1����������Dก��%&+�*����!2���� กE� �)����#�/��	ก��#�$��%&��ก����ก��

)��  %��� #	%&)�!��ก��������%&#ก%&)�!���ก��ก�������������ก0F C*)��&�,���� #	%&)���ก�������*��ก����+ %�*����� #	%&)�	��!2��
# �&� %ก������������ก���.)D!����#�/ก�����.�G�������*��#�/#ก$*�� � ��� #	%&)��%&ก����"2���++	����ก�������������
���ก���.)D�%&ก���������� #(�� ��� #	%&)��%&#ก$*+�กC�ก�	�%&���*����#�/#��������+#ก$*��� �������)����$*�ก�$ ��� #	%&)�+�กก��#!��
 � %���������ก�����ก�H�!��-����1���-��#�ก(� ��� +��ก�*��!�� ���%&#�I*#�)����������� ��� #	%&)��%&#ก%&)�!���ก��กE� �)-�0%
��ก� ��� +��ก�*��กE�#�%)��%&#ก%&)�!���ก�����*#�$����*��� �*��ก��.�G�������#/�01ก$+��ก��# ������*������(��$��
�*��-� $-�� �� "2���� +��ก�*!����� ��� ����+�กกE� �)�%& %���ก����� 

3. �������������ก����กก�	�������#	���	���0���1�"	�
ก�	��������
����2��4���3����	/��
#����	��1�21�"	�
ก�	��������

����2��4���3���������
�������	3�����1�" (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk) 

��ก�F%�%&ก���������������	����%��%&����������������	�����#�J����	���%&,*����ก��+�*���*���&��ก������*���%&	� ��"�����,*� H2&�
�� "2����	����%��%&, �,*����ก��+�*���*����� ���#(�&�"���������	���%&�$*��*(�����%� ���	��*��ก����+2� %��� #	%&)�!��ก���$*��*(�����%� 
(credit risk)	�� ���	����%�#�����%���++ %��� ������!���������	��	��ก���# �&�#��%)�#�%)�ก�����	����%���F-�.*%�%&��������
���������&��ก��� �����	����%�#�����%� %���C�� �%&+ %�����ก���$*��*(�����%�	��!2����-��#/�01ก$+�ก�&�����������C�� �����
*�ก#�%�)!�!2�� 

4. �����������กก�	����P�=�2�����#	���	 (Liquidity Risk):  
#ก$*+�กก���%&ก�����, �	� ��"+������)���	������N ,*��������%&#� �	 ��-�)���)#������	 ��� #��&��+�กก�������+

����������	����%��%& %���*����� ���#(�&�"���&��ก������*���%&	� ��"�����,*� (Non-Investment Grade) �������	����%��%&, �,*����ก��+�*
���*����� ���#(�&�"�� (Unrated) ������ %��� #	%&)�*���	-�.�����!�����	���%&ก���������� �กก���ก��������	���	����%��%& %���*��
��� ���#(�&�"���)�������*���%&	� ��"�����,*� 

5. ����������"����#	�.�ก�;���������#	�.�/2����� (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
#ก$*+�กก���%&ก��������#�$�,����������#�/���� N H2&�+ %��� #ก%&)�!���ก��	ก��#�$�������� N *������ ��ก�F%�%&�������ก#��%&)� %

��� ������ กV+	����ก������ ���������)�����!��ก�����,*� ��ก+�ก�%� � ����ก�����+,*��W��ก����� #	%&)�+�ก�������ก#��%&)�,��
���� �����++�W��ก����� #	%&)�,*�, �� * ����+ %ก�F%�%&, �	� ��"��ก#��%&)�#�$� (Inconvertibility) ��/�������#�$�ก�����#�/,*� 

6. �����������กก�	�;�����.;�������#	���ก�
�0� (Interest Rate Risk) 
C*)��&�,� ����!�����	����%�+#��%&)�����,����$/������!�� ก��ก��#��%&)�����!�������*�ก#�%�)���� �ก�$ ���	����%��%& %

��)���#����)$&�)�����#���,� ก��#��%&)�����!�������*�ก#�%�)กV+)$&� %��ก�������������	�� �ก!2��#������� 

7. �������������ก�����"��ก�
#	���	���0�����;Z���
�� !"��ก#	���	1�2�2��4��	/��ก�
�0� (Defaulted Debt Securities Risk) 
ก�������+.$+��F�����������	����%��%&���Z++���������ก���	��, �+��)(���*�ก#�%�) (Defaulted Debt Securities) ��ก�F%�%&

���+�*ก��ก����� %��� #�V���� �����ก���	����%����+	� ��"ก��� �+��)(���*�ก#�%�),*�����.$+��F�#�V�������+ %.�G��ก��������%&#�J�
��*%�����������ก�� ���	����ก0F*��ก������+, � %	-�.����� ��� #	%&)��%&+#ก$*��!�*���+�กก���$*��*(�����%���++ %�*��	��!2��

����	�

	�g�����ก�	 



	���������	����%��%& %��F-�.*��)ก��� #��&��+�ก���	����ก0F*��ก����C*)��&�,�+, �,*� %ก��������ก�� (unsecured) �� �ก+,*����ก��
(�����%�-�)����+�ก#+����%���&�!�������ก���	�� ��ก+�ก�%� ก�������++ %����(�+��)	���#.$&  ��กก����������(���� .)�)� ��ก�����
,*����(���#�$��������*�ก#�%�)+�ก���	���%&�$*��*(�����%�*��ก���� 

8. �������������ก����ก�
#	���	���=��`a (Derivative Risk) 
#.�&�#.$& ��	$��$-�.ก����$���ก������� ก�������+.$+��F��(����	�����.���DC*)�)��-�)���ก����C)��)��!��+��ก�*��ก��

�����!��ก����������%�ก���(����	�����.���D��ก��������ก�� #.�&��W��ก����� #	%&)� (hedging) ��++��������"���	��D������++, �
��������"���	��D�%&���,��กV,*� �%ก����)�� %��� #	%&)��%&#ก%&)�!���*��) ��ก��*��#�$������ �����!�����	�����.���D+!2��ก����ก��
*��#�$������ �����!��	$����.)D���������������$� ���	�����.���D+ %�������%&#ก%&)�!�����+ %��� ����������++#ก%&)�!���ก��ก�������
#.%)�#�Vก���)# �&�#��%)�#�%)�ก����� #	%&)� ��� 	��#�V+���(����	�����.���D��++!2���)��ก����� 	� ��"!�����+�*ก��ก�������ก����*ก��
��� #���&��,��!�����*��� #	%&)��%&#ก%&)�!����� "2�ก��, �	� ��"	�� �� ก���%&���#ก%&)�!�����&�N , �	� ��"�^$���$�� !���ก������, �
	� ��"�I*	"��,*�#��&��+�ก���*, � %	-�.����� ��ก��H���!�)���	�����.���D���(�$* %��� ����,�����ก��#��%&)�����!�������
*�ก#�%�)#�J�.$#/0 ��� #	%&)��%&ก�����+#ก$*��!�*���+�ก swap transaction ��� net basis +!2���)��ก�����	����'̀�)�* %!����ก.���%&
+����+��)(���	������� (net amount) ���ก���%ก'`�)��2&���ก�F%�%&���	������ก.���%&+����+��)(���	������� (net amount) ���ก��ก����� 
��� #	%&)��%&+!�*���!��ก�����#���ก��ก��!�*�������+������%&ก����� %	$��$,*���� ��กก�����#�J�'`�)��ก.���%&+����+��)(���	������� 
(net amount) ��� #	%&)��%&+!�*���!��ก�����+��ก�*#���ก��	������� (net amount) ���	�����.���D��� OTC derivative instruments +
 %�*����� #	%&)�	��ก��� #��&��+�ก %	-�.�������ก��ก��ก��*��� (regulated) �&��ก��� 

9. �����������ก��� �� �����	��#	���	��#��� (Market Risk) 
��� #	%&)�+�ก��� ������!���������	�������*#ก$*+�กก���%&����������������!�����	���������!2���� #��&��+�ก��� ���

���!���Z++�)���� N �%&#ก%&)�!��� H2&���+������ก�����,*������ก����)������)���+�ก�*����� �����������*ก��#�$� 

10. �������������ก�����"��ก�
����d�ก 
��ก�F%�%&ก��������#�$�,������C*)'�ก#�$�ก��	"����ก��#�$� ��+ %��� #	%&)����ก��!�*���+�ก#�$�'�ก����+,*�������������%&

�*�����#��&�� �+�กก��(������#�$�'�กก���ก����* ������ก, � %ก��(���#�$�*��ก���� ���"������)�������+, �,*����#�$�������+�ก#�$������
��	����%�,*� 

11. ����������"�� �#�
.���;	��
����
 (Comparative Returns) 
��������+�กก���������ก������%&��������,*������+�&��ก�����������+�กก�������C*)��������.)D	$��%&ก����������C*)��������

������) 

12. �������������ก����กก�	�;�����.;�����ก�	����� �f�
��ก�	����ก�	��� �	���P��/�<	ghก�����;	/��<���ก�����
����� (Country Risk) 

#ก$*+�กก��#��%&)�����-�)����#�/�%&ก��������#�$�,������ H2&���+	�����������!�� ���������)�����!��ก�����,*� 

13. �������������ก�����"��ก�
#��ก����"��3���.�/ !"�!.��	�=�a��� 
���ก�� ����)���!��ก�������+����*��#�$�ก���������ก��� ��)���� ������ ���*������.)D	$� ��������)�������"$&���&�N ������

ก����� %��� #	%&)��%&#ก%&)�!���ก��ก���$*��* ก���� ���) ��� �� ��#�$�#�������ก��c��c�!�����ก��� ��)���� ������ ���*���
���.)D	$� ��������)���#�������� �� %��� , �������������.)D	$�!��ก�����+,*������� ��� ��������, � ��ก�F%�%&�����*��ก����
�� ���)���� %#���ก��FD��&���������#*%)�ก�� 

14. �����������ก�"����ก��ก�	������������ก��
;	/��< (Repatriation Risk) 
#��&��+�กก����� %ก���������������#�/���	��� +2� %��� #	%&)��%&���ก��!��������#�/��+��ก ���ก����-���%&#ก$*

�$กd�ก��FD�%&, ��ก�$ ������ก�����, �	� ��"��ก#��%&)�#�$����������#�/�����#�$�ก��#!�� �����#�/,*� H2&���+	���������������, �,*�
������#�$��� �)#����%&ก����* 

15. ����������"��P�g���ก	 (Tax Considerations) 
���������%&ก����� %	$��$,*������+����"�ก��ก-�0% F �%&+��) ���� "2�ก����ก-�0% F �%&+��)�� กE� �) Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ��#	%)-�0%ก��,��%&,*����+�กก��!�)	$����.)D�%&ก���������� ����+�กก��C��#�$������ ��$0��+�*ก��, �	� ��"

����	�

	�g�����ก�	 



������,*����+, � %ก��#�%)ก#กV�-�0%��ก F �%&+��)+�ก#�$��%&.2�(�������ก�ก�������	����%&#ก%&)�ก�����.)D	$��%&����� ��ก+�ก�%� กE� �)-�0%
����#�/����N �%&ก������������+#��%&)�����#�J������������ %��ก�������������� 

16. �����������ก;Z��������
��1�21�" ������ #	%&)�����N �%&��+#ก$*!2��C*), �	� ��"��*�#�������� ,*� 
������#� 
* ������������.�"�1�"�"��#"� 
�� `�4�# ��1�";	/ก��������������ก�2���"��#"�.#2��2���� 
** ก�	���������2����������ก�����1�2�42ก�	d�ก���� .�/1�2��!2P���#"����"�	������3�
���"�	������d�ก  !"������l�
���1�21�"	�
������������#m������� �����0�  !"������	�������ก�������0�������m��2� ก�	�������ก�������0����/��ก�

��#3�;	/��aก�	�������� !"����� .�/ !"��������	�
����������������ก���l0���กก�	�������ก�������01�" 
*** ก�	������	��ก�	���`�	ก		�����ก�����"��ก�
 ��#P�noa��#���������������������!��	�������p�
p"�� �����.#ก#2����ก
ก�	������	�����`�	ก		�����ก�����"��ก�
 ��#P�noa��#����������1; .�"�2��!ก"��/����;	/�
ก�	na��ก�	������	�����
`�	ก		��� ��#P�noa��#��������ก2�� �!ก"��	��������"���3l���กgn/���������.�/������1��q=�/#����� ��#P�noa��
#���������ก�2��ก2��#��������������ก	�0� 

!��.#+� �  ��)/���/���	�� /�$�$����� .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #�!�%& ��� "� �����)�����
................................................. (��ก %) !������������������$0�����ก���.)D+�*ก��ก����� ��(�� +��ก�* (g��+. ��(��h) ��� !��.#+��#�J����
�������#-�*�����,��%� (C��*#���ก#.%)�!��#*%)�#�������) 

 !"������������!�(f���"�=��"���ก�	���������2����������ก�����	����	�0�.	ก#�0�.#2 500,000 
���l0�1;) 
 !"������3�
�� (Institutional Investor) #��;	/ก�<n/ก		�ก�	ก��ก�
���ก�	�=�a.�/#������ก�	�=�a�2��"��ก�	
ก�����
������ !"������3�
��.�/ !"�����	�����2 

        !"�����	�����2 (High Net Worth) .
2��;u� 2 ก	n� �����0 
�������� *�H2&������ ก�����	 �	���� %��ก0F�*��ก0F��2&�*���%� 

 %	$����.)D	���$ (	$����.)D��ก*��)��%�	$�) ������� 50 �������!2��,� �����%� 	$����.)D*��ก����, ������  ������	�����$ ���.)D
H2&��(�#�J��%&.�ก��/�)��+����������� 
 %��),*�����k������� 4 �������!2��,� 
 %#�$������C*)��������ก���.)D����	����H���!�)��������������� 10 �������!2��,�(, ������ #�$�'�ก) 

�$�$������%& %��ก0F�*��ก0F��2&�*���%� 
 %	���!�����"�������� ��ก��#�$��k���	�*�%&���	�����(%���+	������������� 100 �������!2��,� 
 %#�$�����������ก���.)D����	����H���!�)���������� ��ก��#�$��k���	�*�%&���	�����(%���+	������������� 20 �������
!2��,� (, ������ #�$�'�ก) 

!��.#+��!���������������� ��+.��(�� ��� !��.#+��,*����������,*�/2ก0�����	��(%�(�� !�� ��!��ก����� (C��*���(�&�ก�����) 
........................................................................................................................ #�ก	���������N ��#�ก	����&��*�%&�(���ก��#	��!�)
����)�����!��ก�����*��ก����!�������%& ��+. ��(�� ,*�+�*���!2���)����#�%)*������ �� ����!��.#+��,*�����������#������ก��#�I*#�)
!�� ���%&	�������#��&������N H2&���+	����ก������ก��������)��� %��)	����� (#(�� ��� #	%&)��%&	�����!��ก����� #�J����) #�J��)���*%����  

!��.#+��!�)��)����� !��.#+�� %��� ��	��D�%&+�������ก������%� ��	� ��"����.��� �%&+������ #	%&)���������� �%&���,��
!������ ��!��.#+������������ ก������%&���,��������	��c����%� ��+#�J�ก������%& %�*����� #	%&)�	��ก����*����� #	%&)��%&!��.#+��	� ��"
�����,*� ��!��.#+��,*�������(%��+�#.$& #�$ #ก%&)�ก���*����� #	%&)�!��ก������%&���,��������	��c����%����� �����%� ��ก!��.#+��,*������� 
#	%)��)+�กก���������ก�����*��ก���� !��.#+���ก���%&+, �#�%)ก�������#	%)��)����#�$��*N +�ก ��+.��(�� ����)����* +2�,*�����) ��
(�&�,��#�J����ก1�� 
 

 
             ...................................................................................... �������� 
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                                                                                              (.��� ����������$0�� (��ก %)) 
                           ����%&..................................................................... 
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