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ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

กองทนุเปิดธนชำตตรำสำรหนี้ 2Y5 ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย 
Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund  

(Not for Retail Investors) 
TFixed2Y5AI 

กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 
กองทนุรวมที่ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลำ 2 ปีได ้กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ
ตรำสำรท่ีมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและสภำพคล่องมำกกว่ำกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่

ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงิน 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต (ได้รับกำรรับรอง CAC) 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตรา

ต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน 

กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงิน ที่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(Unrated Securities) ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้

กองทุนลงทุนได้  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการ

ป้องกันความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และหรืออัตราดอกเบี้ยเต็มจ านวนส าหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศ

ที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้

ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลักษณะของ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
- มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้เดียว (buy-and-hold) 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีสู่งกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่าหุ้นได้  
 ผู้ลงทุนที่มีความเขา้ใจและรับความเส่ียงดา้นเครดิตได้ 

กองทนุรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนชว่งเวลา 2 ปี 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 
 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค ำเตือนท่ีส ำคญั 
 ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปีได้  
 กองทุนรวมที่เสนอขายนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Non-investment Grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
อัตราส่วนของกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้  

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคญั 
 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating  
ต่ ำ                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ต่ ากว่า BBB Unrated 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating  
ต่ ำ                   สูง 

AAA AA,A BBB ต่ ากว่า BBB Unrated 

 
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน 
ต่ ำ                   สูง 

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

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต่ ำ                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

หมำยเหตุ: กองทุนนีจ้ดทะเบียนวันท่ี 10 กรกฎำคม 2562 ซึ่งท ำให้ไม่มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีก่อนหน้ำ 

 

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม 
ต่ ำ                   สูง 

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

 

การป้องกันความเสี่ยง fx 
ต่ ำ                   สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfund.com 

 

 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (credit risk) 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หรือเศษของ 1,000 หน่วย 
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน          
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) คือ ไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบ
ก าหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold) 
 

 

 
 
นโยบายการจ่ายปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันท่ีจดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ไม่มี 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
ประมาณ 2 ปี (โดยไมต่่ ากวา่ 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดอืน) 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ                                : วันท่ี 2 – 8  กรกฎาคม 2562 
ในวันส่ังซื้อวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย
เช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ ที่ท า
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผู้รับเงิน
ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับช าระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในส้ินวันท า
การสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก      :  500,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป   :  ไม่ก าหนด 
วันท าการขายคืน                        : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติใน
ระหว่างอายุกองทุน และ/หรือเมื่อกองทุนครบก าหนดอายุกองทุน ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็น
วันหยุดจะใช้วันท าการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันส้ินสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันท าการถัดไป 

มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน          : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ า                       : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน     : ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ  

2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจ านวนเงินในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ - 

ข้อมูลอื่นๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ดังกล่าว เป็นจ านวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบี้ยรับ และ/หรือก าไรจากเงิน
ลงทุน ของตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยบริษัทจัดการจะน าเงินทั้งหมด
ที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้
ด าเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น 

เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุกองทุนและด าเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิก
กองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย 

 อัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะน าเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุน
เปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 
คุณสามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพย์สินรายเดือนได้ที่ www.thanachartfund.com 

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุน รายชื่อ 
นาย วิศษิฐ์ ชื่นรัตนกุล 
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 
นางรัชนิภา พรรคพานิช 
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช 
นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา 

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

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

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.thanachartfund.com 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 
2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

mailto:mailus@thanachartfund.com
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรลงทุนของกองทุน 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประมาณทุก 6 เดือนใน

อัตราเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.60% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทุนเป็นดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.60% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงนิบาท) 

ประเภททรัพยส์นิ 

ที่พิจารณาลงทุน 

TRIS  สัดส่วน 

การลงทุน

โดยประมาณ  

อัตราผลตอบแทน 

ของตราสาร 

โดยประมาณ  

(ต่อปี) (3) 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ที่ได้รับจาก 

การลงทุน (ต่อปี) (3) 

ระยะเวลา 

การลงทุน 

(โดยประมาณ) 

หุ้นกู้ของ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (1) BBB+ 19.90% 3.00% 0.60% 

2 ป ี

หุ้นกู้ของ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (1) BBB+ 19.90% 2.95% 0.59% 

หุ้นกู้ของ บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (1) A- 19.90% 2.90% 0.58% 

หุ้นกู้ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (1) BBB+ 19.90% 3.60% 0.72% 

หุ้นกู้ของ บริษทั เงินติดล้อ จ ากัด (1) A- 19.90% 2.50% 0.50% 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตัว๋เงินคลัง (1) - 0.50% 1.50% 0.01% 

รวม  100.00%  2.98% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (2)    (0.38%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ (ต่อป)ี 2.60% 

 

   หมายเหตุ 

(1) แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 
(2) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทน

สูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ไม่เกินเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ 

(3) ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่น
แทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ เช่น  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น และหรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ธนชาต 

(4) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่ อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 

(5) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออก
ของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
โครงการกองทุนก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ หรือมี
ผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(6) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัท
จัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตรา 

ที่โฆษณาไว้  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาท าการเสนอขาย ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด    

โทร 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและ
ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 
กำรลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดับท่ี 
น่าลงทุน 

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

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

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

ก าหนด 
ระดับท่ีต่ ากวา่
น่าลงทุน 

ต่ ากว่า 
BBB 

ต่ ากว่า 
BBB(tha) 

ต่ ากว่า 
Baa 

ต่ ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหนว่ยลงทนุ (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัย
ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ย
ของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ าลง โดย
กองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ ากว่า 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายท าก าไรในช่วงที่ เงิน
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วง
ที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้ 

 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน 
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม่ 

 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

 



 
หนังสือรับทราบความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน  

ความเสี�ยงที�สาํคัญของกองทุน 

1. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี�ยงที�ผู้ออกตราสารหนี 0ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี 0ยและ/ หรือคืนเงนิต้นได้ (Credit Risk) 
ผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทาํธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงิน ที&มี

อตัราผลตอบแทนสงูมกัต้องเผชิญกบัความเสี&ยงที&เกิดจากความไมแ่น่นอนเกี&ยวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออกตรา
สารและ/หรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงิน ไมส่ามารถชําระ
ดอกเบี �ยและเงินต้นได้ตามกําหนด ทาํให้ความเสี&ยงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่วหรือผิดนดัชําระคนืเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้
รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงินมีมากขึ �น 

2. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ ประเทศกาํลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging Markets) 
การลงทนุของกองทนุในตราสารที&ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาลหรือองค์กรที&จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายในประเทศและสกุลเงินที&แตกต่างกัน

ยอ่มมีความเสี&ยงของการลงทนุที&เกี&ยวข้องกับการลงทนุแต่ละลกัษณะ โดยทั&วไปความเสี&ยงในการลงทนุดงักล่าวจะมีระดบัความเสี&ยงสงูขึ �น
เมื&อมีการลงทนุในหลักทรัพย์ของประเทศกําลังพฒันาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี&ยงที&กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
หลกัทรัพย์ที&กองทนุลงทนุ เชน่ ความเสี&ยงที&เกิดจากโอกาสที&ตลาดในประเทศเหลา่นั �นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติ ความเสี&ยงจากการเข้า
มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดในข้อมลูที&เปิดเผยต่อผู้ลงทนุ ความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกับกฎหมายภาษี
อากร ความจํากัดในกฎระเบียบที&เกี&ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทนุ ระดบัการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและ
ระดบัภมิูภาค รวมถึงความจํากดัของความคุ้มครองจากกฎหมายที&มีตอ่กองทนุ 

3. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี 0ที�ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือในระดับตํ�าหรือไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื�อถือในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk) 

ในกรณีที&กองทนุลงทนุในตราสารหนี �ที&ให้อตัราผลตอบแทนสงูแต่เป็นตราสารที&ได้รับการจดัอนัดบัตํ&ากว่าอนัดบัที&สามารถลงทนุได้ ซึ&ง
รวมถึงตราสารหนี �ที&ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือหรือตราสารที&ผิดนัดชําระหนี � ตราสารดงักล่าวจึงมีความเสี&ยงของการผิดนัดชําระหนี � 
(credit risk)สูง ตราสารหนี �เหล่านี �อาจจะมีความผันผวนของราคาตราสารสูงกว่าเมื&อเปรียบเทียบกับตราสารหนี �คุณภาพดีที&ให้อัตรา
ผลตอบแทนตํ&ากว่า และตราสารหนี �เหล่านี �มีแนวโน้มที&จะมีอัตราการผิดนัดชําระหนี �สูงขึ �นในภาวะเศรษฐกิจตกตํ&าหรือในแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี �ยขาขึ �น 

4. ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):  
เกิดจากการที&กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนั �นๆ ได้ในราคาที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เนื&องจากกองทนุอาจ

ลงทนุในตราสารหนี �ที&มีอนัดบัความน่าเชื&อถือตํ&ากว่าอนัดบัที&สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี �ที&ไม่ได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื&อถือ (Unrated) ทําให้มีความเสี&ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที&กองทุนลงทนุมากกว่าการลงทนุใสตราสารหนี �ที&มีอนัดับ
ความน่าเชื&อถืออยูใ่นอนัดบัที&สามารถลงทนุได้ 

5. ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
เกิดจากการที&กองทนุนําเงินไปลงทนุในประเทศตา่ง ๆ ซึ&งจะมีความเกี&ยวข้องกับสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงันั �น ในกรณีที&อตัราแลกเปลี&ยนมี

ความผนัผวน ก็จะสง่ผลกระทบตอ่มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้ นอกจากนี � แม้ว่ากองทนุจะได้ป้องกันความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยนไว้
แล้ว แตอ่าจจะป้องกนัความเสี&ยงได้ไมห่มด และอาจมีกรณีที&ไมส่ามารถแลกเปลี&ยนเงิน (Inconvertibility) และ/หรือนําเงินกลบัประเทศได้ 

6. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี 0ย (Interest Rate Risk) 
โดยทั&วไป ราคาของตราสารหนี �จะเปลี&ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี&ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยและตามปกติ ตราสารหนี �ที&มี

อายคุงเหลือยิ&งยาวนานเทา่ไร การเปลี&ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยก็จะยิ&งมีผลกระทบตอ่ราคาตราสารมากขึ �นเทา่นั �น 

7. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับตราสารหนี 0ที�ในปัจจุบันผู้ออกตราสารไม่จ่ายชาํระดอกเบี 0ย (Defaulted Debt Securities Risk) 
กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี �ที&ในปัจจบุนัผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบี �ย (Defaulted Debt Securities) ในกรณีที&

ผู้จดัการกองทนุมีความเห็นวา่ ผู้ออกตราสารหนี �น่าจะสามารถกลบัมาจา่ยชําระดอกเบี �ยได้หรือพิจารณาเห็นวา่น่าจะมีพฒันาการในทางที&เป็น
ผลดีในอนาคตอนัใกล้ ตราสารลกัษณะดงักลา่วอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี&ยงที&จะเกิดผลขาดทนุจากการผิดนัดชําระหนี �อาจจะมีระดบัสงูขึ �น

สาํหรับผู้ลงทุน 



สําหรับตราสารหนี �ที&มีคณุภาพด้อยกวา่ เนื&องจากตราสารลกัษณะดงักล่าวโดยทั&วไปจะไม่ได้มีการคํ �าประกัน (unsecured) และมกัจะได้รับการ
ชําระหนี �ภายหลงัจากเจ้าหนี �อื&นของผู้ออกตราสาร นอกจากนี � กองทนุอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ&ม หากกองทนุต้องใช้ความพยายามในการให้
ได้รับชําระเงินต้นหรือดอกเบี �ยจากตราสารที&ผิดนดัชําระหนี �ดงักลา่ว 

8. ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) 
เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใช้ตราสารอนพุนัธ์โดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและข้อจํากัดในการ

ลงทนุของกองทนุทั �งนี �การใช้ตราสารอนพุนัธ์และการทําธุรกรรมเพื&อป้องกันความเสี&ยง (hedging) อาจจะบรรลวุตัถปุระสงค์หรืออาจจะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที&วางไว้ก็ได้ อีกทั �งยังมีความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องด้วย ผลการดําเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพันธ์จะขึ �นกับผลการ
ดําเนินงานและมลูคา่ของสินทรัพย์หรือตวัแปรอ้างอิง ตราสารอนพุนัธ์จะมีต้นทนุที&เกี&ยวข้องอาจมีความผนัผวนและอาจจะเกี&ยวข้องกบัการลงทนุ
เพียงเล็กน้อยเมื&อเปรียบเทียบกบัความเสี&ยง ความสําเร็จในใช้ตราสารอนพุนัธ์อาจจะขึ �นอยู่กับความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการคาดการ
ความเคลื&อนไหวของตลาดความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องรวมถึงการไม่สามารถส่งมอบ การที&ผู้ เกี&ยวข้องอื&นๆ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือไม่
สามารถปิดสถานะได้เนื&องจากตลาดไม่มีสภาพคล่อง ในการซื �อขายตราสารอนพุนัธ์บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี �ยเป็นพิเศษ ความเสี&ยงที&กองทนุจะเกิดผลขาดทนุจาก swap transaction แบบ net basis จะขึ �นอยู่กับคู่สญัญาฝ่ายใดมีข้อผูกพนัที&
จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้กับอีกฝ่ายหนึ&งในกรณีที&คู่สญัญาผูกพนัที&จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้กับกองทนุ 
ความเสี&ยงที&จะขาดทนุของกองทุนเท่ากับการขาดทนุทั �งจํานวนที&กองทนุมีสิทธิได้รับ หากกองทนุเป็นฝ่ายผูกพนัที&จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง 
(net amount) ความเสี&ยงที&จะขาดทนุของกองทนุจํากัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนพุนัธ์แบบ OTC derivative instruments จะ
มีระดบัความเสี&ยงสงูกวา่ เนื&องจากมีสภาพคลอ่งและการกํากบัดแูล (regulated) ตํ&ากวา่ 

9. ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
ความเสี&ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที&ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ �นลง เนื&องจากความผัน

ผวนของปัจจยัตา่ง ๆ ที&เกี&ยวข้อง ซึ&งอาจทําให้กองทนุได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน 

10. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีที&กองทนุนําเงินไปลงทนุโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน อาจมีความเสี&ยงตอ่การขาดทนุจากเงินฝากและอาจได้รับผลตอบแทนที&

ลดลงอนัเนื&องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรือหากไมมี่การชําระเงินดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทนุ
ในสว่นนี �ได้ 

11. ความเสี�ยงด้านผลตอบแทนเปรียบเทยีบ (Comparative Returns) 
ผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุที&ผู้ลงทนุได้รับอาจตํ&ากวา่ผลตอบแทนจากการลงทนุโดยตรงในทรัพย์สินที&กองทนุลงทนุโดยผู้ลงทนุ

แตล่ะราย 

12. ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงนิการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที�กองทุน
ลงทุน (Country Risk) 

เกิดจากการเปลี&ยนแปลงภายในประเทศที&กองทนุนําเงินไปลงทนุ ซึ&งอาจสง่ผลตอ่ราคาของมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้ 

13. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับตัวกลางท้องถิ�นและผู้ดูแลทรัพย์สิน 
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้องดําเนินการผ่านตัวกลาง นายหน้า ธนาคาร ผู้ ดูแลทรัพย์สิน หรือหน่วยงานท้องถิ&นอื&นๆ ทําให้

กองทุนมีความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกับการผิดนัด การล้มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตัวกลาง นายหน้า ธนาคาร ผู้ ดูแล
ทรัพย์สิน หรือหน่วยงานเหล่านั �น และมีความไม่แน่นอนว่าทรัพย์สินของกองทุนจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ในกรณีที&บุคคลดังกล่าว
ล้มละลายหรือมีเหตกุารณ์อื&นในทํานองเดียวกนั 

14. ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื&องจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จงึมีความเสี&ยงที&ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที&เกิด

วิกฤตการณ์ที&ไมป่กติ ทาํให้กองทนุไมส่ามารถแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศและนําเงินกบัเข้ามาในประเทศได้ ซึ&งอาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที&กําหนด 

15. ความเสี�ยงด้านภาษีอากร (Tax Considerations) 
ผลตอบแทนที&กองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ ที&จา่ย และรวมถึงการหกัภาษี ณ ที&จา่ยตามกฎหมาย Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) และเสียภาษีกําไรที&ได้รับจากการขายสินทรัพย์ที&กองทนุลงทนุ หรือจากการโอนเงินลงทนุ บริษัทจดัการไมส่ามารถ

สาํหรับผู้ลงทุน 



รับรองได้วา่จะไมมี่การเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที&จา่ยจากเงินที&พงึชําระให้แก่กองทนุในสว่นที&เกี&ยวกบัทรัพย์สินที&ลงทนุ นอกจากนี � กฎหมายภาษี
ในประเทศตา่งๆ ที&กองทนุลงทนุอาจเปลี&ยนแปลงเป็นครั �งคราวและมีผลกระทบตอ่ผู้ลงทนุ 

16. ความเสี�ยงจากปัจจัยที�ควบคุมไม่ได้ คือความเสี&ยงตา่งๆ ที&อาจเกิดขึ �นโดยไมส่ามารถคาดคะเนและควบคมุได้ 
หมายเหตุ 
* ความเสี�ยงที�แจ้งไว้ข้างต้น บลจ ธนชาต มิได้ประกันความเสี�ยงดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด 
** การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่การฝากเงนิ และไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก ผู้ลงทุนจึง
อาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนเต็มจาํนวน ดังนั 0น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี 0เมื�อเหน็ว่า การลงทุนในกองทุนนี 0เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0นจากการลงทุนในกองทุนนี 0ได้ 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว /นิติบุคคล .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขที& ผู้ ถื อหน่วยลงทุน
................................................. (หากมี) ขอให้คํารับรองตอ่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั (“บลจ. ธนชาต”) วา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้
ลงทนุประเภทดงัตอ่ไปนี � (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเทา่นั �น) 

ผู้มีเงนิลงทุนสูง(โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั0งแรกตั 0งแต่ 500,000 บาทขึ 0นไป) 
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
กาํหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

       ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี 0 
บคุคลธรรมดาซึ&งนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ&งดงันี � 

มีสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์หกัด้วยหนี �สนิ) ตั �งแต ่50 ล้านบาทขึ �นไป ทั �งนี � สินทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์
ซึ&งใช้เป็นที&พกัอาศยัประจําบคุคลนั �น 
มีรายได้ตอ่ปีตั �งแต ่4 ล้านบาทขึ �นไป 
มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตั �งแต ่10 ล้านบาทขึ �นไป(ไมน่บัรวมเงินฝาก) 

นิติบคุคลที&มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ&งดงันี � 
มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแต ่100 ล้านบาทขึ �นไป 
มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามงบการเงินปีลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแต ่20 ล้านบาท
ขึ �นไป (ไมน่บัรวมเงินฝาก) 

ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองตอ่ บลจ.ธนชาต วา่ ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้ศกึษาหนงัสือชี �ชวน ข้อมลูของกองทนุ เอกสารแนบตา่งๆ และ
เอกสารอื&นใดที&ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วข้างต้นที& บลจ. ธนชาต ได้จดัทําขึ �นอยา่งละเอียดรอบคอบ รวมทั �งข้าพเจ้าได้
รับทราบคําเตือนและการเปิดเผยข้อมลูที&สําคญัในเรื&องต่างๆ ที&สําคญั ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างมีนัยสําคญั (เช่น ความเสี&ยงที&
สําคญัของกองทนุ เป็นต้น) เป็นอยา่งดีแล้ว  

ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที&จะลงทนุในกองทนุนี � และสามารถหรือพร้อมที&จะรับความเสี&ยงทั �งปวงตามที&ระบุไว้
ข้างต้น และข้าพเจ้ารับทราบวา่ กองทนุที&ระบไุว้ในหนงัสือฉบบันี � อาจเป็นกองทนุที&มีระดบัความเสี&ยงสงูกวา่ระดบัความเสี&ยงที&ข้าพเจ้าสามารถ
ลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคําชี �แจงเพิ&มเติมเกี&ยวกับระดับความเสี&ยงของกองทุนที&ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี �แล้ว จึงได้ลงลายมือชื&อไว้เป็น
หลกัฐาน 
 
 

 
             ...................................................................................... ผู้ลงทนุ 
                        (      ) 
                                                                                              (พร้อมประทบัตราบริษัท (หากมี)) 
 
                           วนัที&..................................................................... 
 

 

สาํหรับผู้ลงทุน 



 
หนังสือรับทราบความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน  

ความเสี�ยงที�สาํคัญของกองทุน 

1. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี�ยงที�ผู้ออกตราสารหนี 0ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี 0ยและ/ หรือคืนเงนิต้นได้ (Credit Risk) 
ผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทาํธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงิน ที&มี

อตัราผลตอบแทนสงูมกัต้องเผชิญกบัความเสี&ยงที&เกิดจากความไมแ่น่นอนเกี&ยวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออกตรา
สารและ/หรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงิน ไมส่ามารถชําระ
ดอกเบี �ยและเงินต้นได้ตามกําหนด ทาํให้ความเสี&ยงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่วหรือผิดนดัชําระคนืเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้
รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงินมีมากขึ �น 

2. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ ประเทศกาํลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging Markets) 
การลงทนุของกองทนุในตราสารที&ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาลหรือองค์กรที&จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายในประเทศและสกุลเงินที&แตกต่างกัน

ยอ่มมีความเสี&ยงของการลงทนุที&เกี&ยวข้องกับการลงทนุแต่ละลกัษณะ โดยทั&วไปความเสี&ยงในการลงทนุดงักล่าวจะมีระดบัความเสี&ยงสงูขึ �น
เมื&อมีการลงทนุในหลักทรัพย์ของประเทศกําลังพฒันาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี&ยงที&กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
หลกัทรัพย์ที&กองทนุลงทนุ เชน่ ความเสี&ยงที&เกิดจากโอกาสที&ตลาดในประเทศเหลา่นั �นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติ ความเสี&ยงจากการเข้า
มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดในข้อมลูที&เปิดเผยต่อผู้ลงทนุ ความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกับกฎหมายภาษี
อากร ความจํากัดในกฎระเบียบที&เกี&ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทนุ ระดบัการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและ
ระดบัภมิูภาค รวมถึงความจํากดัของความคุ้มครองจากกฎหมายที&มีตอ่กองทนุ 

3. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี 0ที�ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือในระดับตํ�าหรือไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื�อถือในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk) 

ในกรณีที&กองทนุลงทนุในตราสารหนี �ที&ให้อตัราผลตอบแทนสงูแต่เป็นตราสารที&ได้รับการจดัอนัดบัตํ&ากว่าอนัดบัที&สามารถลงทนุได้ ซึ&ง
รวมถึงตราสารหนี �ที&ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือหรือตราสารที&ผิดนัดชําระหนี � ตราสารดงักล่าวจึงมีความเสี&ยงของการผิดนัดชําระหนี � 
(credit risk)สูง ตราสารหนี �เหล่านี �อาจจะมีความผันผวนของราคาตราสารสูงกว่าเมื&อเปรียบเทียบกับตราสารหนี �คุณภาพดีที&ให้อัตรา
ผลตอบแทนตํ&ากว่า และตราสารหนี �เหล่านี �มีแนวโน้มที&จะมีอัตราการผิดนัดชําระหนี �สูงขึ �นในภาวะเศรษฐกิจตกตํ&าหรือในแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี �ยขาขึ �น 

4. ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):  
เกิดจากการที&กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนั �นๆ ได้ในราคาที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เนื&องจากกองทนุอาจ

ลงทนุในตราสารหนี �ที&มีอนัดบัความน่าเชื&อถือตํ&ากว่าอนัดบัที&สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี �ที&ไม่ได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื&อถือ (Unrated) ทําให้มีความเสี&ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที&กองทุนลงทนุมากกว่าการลงทนุใสตราสารหนี �ที&มีอนัดับ
ความน่าเชื&อถืออยูใ่นอนัดบัที&สามารถลงทนุได้ 

5. ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
เกิดจากการที&กองทนุนําเงินไปลงทนุในประเทศตา่ง ๆ ซึ&งจะมีความเกี&ยวข้องกับสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงันั �น ในกรณีที&อตัราแลกเปลี&ยนมี

ความผนัผวน ก็จะสง่ผลกระทบตอ่มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้ นอกจากนี � แม้ว่ากองทนุจะได้ป้องกันความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยนไว้
แล้ว แตอ่าจจะป้องกนัความเสี&ยงได้ไมห่มด และอาจมีกรณีที&ไมส่ามารถแลกเปลี&ยนเงิน (Inconvertibility) และ/หรือนําเงินกลบัประเทศได้ 

6. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี 0ย (Interest Rate Risk) 
โดยทั&วไป ราคาของตราสารหนี �จะเปลี&ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี&ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยและตามปกติ ตราสารหนี �ที&มี

อายคุงเหลือยิ&งยาวนานเทา่ไร การเปลี&ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยก็จะยิ&งมีผลกระทบตอ่ราคาตราสารมากขึ �นเทา่นั �น 

7. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับตราสารหนี 0ที�ในปัจจุบันผู้ออกตราสารไม่จ่ายชาํระดอกเบี 0ย (Defaulted Debt Securities Risk) 
กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี �ที&ในปัจจบุนัผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบี �ย (Defaulted Debt Securities) ในกรณีที&

ผู้จดัการกองทนุมีความเห็นวา่ ผู้ออกตราสารหนี �น่าจะสามารถกลบัมาจา่ยชําระดอกเบี �ยได้หรือพิจารณาเห็นวา่น่าจะมีพฒันาการในทางที&เป็น
ผลดีในอนาคตอนัใกล้ ตราสารลกัษณะดงักลา่วอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี&ยงที&จะเกิดผลขาดทนุจากการผิดนัดชําระหนี �อาจจะมีระดบัสงูขึ �น
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สําหรับตราสารหนี �ที&มีคณุภาพด้อยกวา่ เนื&องจากตราสารลกัษณะดงักล่าวโดยทั&วไปจะไม่ได้มีการคํ �าประกัน (unsecured) และมกัจะได้รับการ
ชําระหนี �ภายหลงัจากเจ้าหนี �อื&นของผู้ออกตราสาร นอกจากนี � กองทนุอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ&ม หากกองทนุต้องใช้ความพยายามในการให้
ได้รับชําระเงินต้นหรือดอกเบี �ยจากตราสารที&ผิดนดัชําระหนี �ดงักลา่ว 

8. ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) 
เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใช้ตราสารอนพุนัธ์โดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและข้อจํากัดในการ

ลงทนุของกองทนุทั �งนี �การใช้ตราสารอนพุนัธ์และการทําธุรกรรมเพื&อป้องกันความเสี&ยง (hedging) อาจจะบรรลวุตัถปุระสงค์หรืออาจจะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที&วางไว้ก็ได้ อีกทั �งยังมีความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องด้วย ผลการดําเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพันธ์จะขึ �นกับผลการ
ดําเนินงานและมลูคา่ของสินทรัพย์หรือตวัแปรอ้างอิง ตราสารอนพุนัธ์จะมีต้นทนุที&เกี&ยวข้องอาจมีความผนัผวนและอาจจะเกี&ยวข้องกบัการลงทนุ
เพียงเล็กน้อยเมื&อเปรียบเทียบกบัความเสี&ยง ความสําเร็จในใช้ตราสารอนพุนัธ์อาจจะขึ �นอยู่กับความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการคาดการ
ความเคลื&อนไหวของตลาดความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องรวมถึงการไม่สามารถส่งมอบ การที&ผู้ เกี&ยวข้องอื&นๆ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือไม่
สามารถปิดสถานะได้เนื&องจากตลาดไม่มีสภาพคล่อง ในการซื �อขายตราสารอนพุนัธ์บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี �ยเป็นพิเศษ ความเสี&ยงที&กองทนุจะเกิดผลขาดทนุจาก swap transaction แบบ net basis จะขึ �นอยู่กับคู่สญัญาฝ่ายใดมีข้อผูกพนัที&
จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้กับอีกฝ่ายหนึ&งในกรณีที&คู่สญัญาผูกพนัที&จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้กับกองทนุ 
ความเสี&ยงที&จะขาดทนุของกองทุนเท่ากับการขาดทนุทั �งจํานวนที&กองทนุมีสิทธิได้รับ หากกองทนุเป็นฝ่ายผูกพนัที&จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง 
(net amount) ความเสี&ยงที&จะขาดทนุของกองทนุจํากัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนพุนัธ์แบบ OTC derivative instruments จะ
มีระดบัความเสี&ยงสงูกวา่ เนื&องจากมีสภาพคลอ่งและการกํากบัดแูล (regulated) ตํ&ากวา่ 

9. ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
ความเสี&ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที&ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ �นลง เนื&องจากความผัน

ผวนของปัจจยัตา่ง ๆ ที&เกี&ยวข้อง ซึ&งอาจทําให้กองทนุได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน 

10. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีที&กองทนุนําเงินไปลงทนุโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน อาจมีความเสี&ยงตอ่การขาดทนุจากเงินฝากและอาจได้รับผลตอบแทนที&

ลดลงอนัเนื&องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรือหากไมมี่การชําระเงินดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทนุ
ในสว่นนี �ได้ 

11. ความเสี�ยงด้านผลตอบแทนเปรียบเทยีบ (Comparative Returns) 
ผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุที&ผู้ลงทนุได้รับอาจตํ&ากวา่ผลตอบแทนจากการลงทนุโดยตรงในทรัพย์สินที&กองทนุลงทนุโดยผู้ลงทนุ

แตล่ะราย 

12. ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงนิการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที�กองทุน
ลงทุน (Country Risk) 

เกิดจากการเปลี&ยนแปลงภายในประเทศที&กองทนุนําเงินไปลงทนุ ซึ&งอาจสง่ผลตอ่ราคาของมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้ 

13. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับตัวกลางท้องถิ�นและผู้ดูแลทรัพย์สิน 
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้องดําเนินการผ่านตัวกลาง นายหน้า ธนาคาร ผู้ ดูแลทรัพย์สิน หรือหน่วยงานท้องถิ&นอื&นๆ ทําให้

กองทุนมีความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกับการผิดนัด การล้มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตัวกลาง นายหน้า ธนาคาร ผู้ ดูแล
ทรัพย์สิน หรือหน่วยงานเหล่านั �น และมีความไม่แน่นอนว่าทรัพย์สินของกองทุนจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ในกรณีที&บุคคลดังกล่าว
ล้มละลายหรือมีเหตกุารณ์อื&นในทํานองเดียวกนั 

14. ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื&องจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จงึมีความเสี&ยงที&ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที&เกิด

วิกฤตการณ์ที&ไมป่กติ ทาํให้กองทนุไมส่ามารถแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศและนําเงินกบัเข้ามาในประเทศได้ ซึ&งอาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที&กําหนด 

15. ความเสี�ยงด้านภาษีอากร (Tax Considerations) 
ผลตอบแทนที&กองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ ที&จา่ย และรวมถึงการหกัภาษี ณ ที&จา่ยตามกฎหมาย Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) และเสียภาษีกําไรที&ได้รับจากการขายสินทรัพย์ที&กองทนุลงทนุ หรือจากการโอนเงินลงทนุ บริษัทจดัการไมส่ามารถ
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รับรองได้วา่จะไมมี่การเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที&จา่ยจากเงินที&พงึชําระให้แก่กองทนุในสว่นที&เกี&ยวกบัทรัพย์สินที&ลงทนุ นอกจากนี � กฎหมายภาษี
ในประเทศตา่งๆ ที&กองทนุลงทนุอาจเปลี&ยนแปลงเป็นครั �งคราวและมีผลกระทบตอ่ผู้ลงทนุ 

16. ความเสี�ยงจากปัจจัยที�ควบคุมไม่ได้ คือความเสี&ยงตา่งๆ ที&อาจเกิดขึ �นโดยไมส่ามารถคาดคะเนและควบคมุได้ 
หมายเหตุ 
* ความเสี�ยงที�แจ้งไว้ข้างต้น บลจ ธนชาต มิได้ประกันความเสี�ยงดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด 
** การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่การฝากเงนิ และไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก ผู้ลงทุนจึง
อาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนเต็มจาํนวน ดังนั 0น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี 0เมื�อเหน็ว่า การลงทุนในกองทุนนี 0เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0นจากการลงทุนในกองทุนนี 0ได้ 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว /นิติบุคคล .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขที& ผู้ ถื อหน่วยลงทุน
................................................. (หากมี) ขอให้คํารับรองตอ่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั (“บลจ. ธนชาต”) วา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้
ลงทนุประเภทดงัตอ่ไปนี � (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเทา่นั �น) 

ผู้มีเงนิลงทุนสูง(โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั0งแรกตั 0งแต่ 500,000 บาทขึ 0นไป) 
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
กาํหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

       ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี 0 
บคุคลธรรมดาซึ&งนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ&งดงันี � 

มีสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์หกัด้วยหนี �สนิ) ตั �งแต ่50 ล้านบาทขึ �นไป ทั �งนี � สินทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์
ซึ&งใช้เป็นที&พกัอาศยัประจําบคุคลนั �น 
มีรายได้ตอ่ปีตั �งแต ่4 ล้านบาทขึ �นไป 
มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตั �งแต ่10 ล้านบาทขึ �นไป(ไมน่บัรวมเงินฝาก) 

นิติบคุคลที&มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ&งดงันี � 
มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแต ่100 ล้านบาทขึ �นไป 
มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามงบการเงินปีลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแต ่20 ล้านบาท
ขึ �นไป (ไมน่บัรวมเงินฝาก) 

ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองตอ่ บลจ.ธนชาต วา่ ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้ศกึษาหนงัสือชี �ชวน ข้อมลูของกองทนุ เอกสารแนบตา่งๆ และ
เอกสารอื&นใดที&ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วข้างต้นที& บลจ. ธนชาต ได้จดัทําขึ �นอยา่งละเอียดรอบคอบ รวมทั �งข้าพเจ้าได้
รับทราบคําเตือนและการเปิดเผยข้อมลูที&สําคญัในเรื&องต่างๆ ที&สําคญั ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างมีนัยสําคญั (เช่น ความเสี&ยงที&
สําคญัของกองทนุ เป็นต้น) เป็นอยา่งดีแล้ว  

ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที&จะลงทนุในกองทนุนี � และสามารถหรือพร้อมที&จะรับความเสี&ยงทั �งปวงตามที&ระบุไว้
ข้างต้น และข้าพเจ้ารับทราบวา่ กองทนุที&ระบไุว้ในหนงัสือฉบบันี � อาจเป็นกองทนุที&มีระดบัความเสี&ยงสงูกวา่ระดบัความเสี&ยงที&ข้าพเจ้าสามารถ
ลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคําชี �แจงเพิ&มเติมเกี&ยวกับระดับความเสี&ยงของกองทุนที&ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี �แล้ว จึงได้ลงลายมือชื&อไว้เป็น
หลกัฐาน 
 
 

 
             ...................................................................................... ผู้ลงทนุ 
                        (      ) 
                                                                                              (พร้อมประทบัตราบริษัท (หากมี)) 
 
                           วนัที&..................................................................... 
 

 

สาํหรับผู้สนับสนุนการขายฯ 



 
หนังสือรับทราบความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน  

ความเสี�ยงที�สาํคัญของกองทุน 

1. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี�ยงที�ผู้ออกตราสารหนี 0ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี 0ยและ/ หรือคืนเงนิต้นได้ (Credit Risk) 
ผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทาํธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงิน ที&มี

อตัราผลตอบแทนสงูมกัต้องเผชิญกบัความเสี&ยงที&เกิดจากความไมแ่น่นอนเกี&ยวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออกตรา
สารและ/หรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงิน ไมส่ามารถชําระ
ดอกเบี �ยและเงินต้นได้ตามกําหนด ทาํให้ความเสี&ยงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่วหรือผิดนดัชําระคนืเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้
รับรอง ผู้อาวลั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรือสถาบนัการเงินที&รับฝากเงินมีมากขึ �น 

2. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ ประเทศกาํลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging Markets) 
การลงทนุของกองทนุในตราสารที&ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาลหรือองค์กรที&จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายในประเทศและสกุลเงินที&แตกต่างกัน

ยอ่มมีความเสี&ยงของการลงทนุที&เกี&ยวข้องกับการลงทนุแต่ละลกัษณะ โดยทั&วไปความเสี&ยงในการลงทนุดงักล่าวจะมีระดบัความเสี&ยงสงูขึ �น
เมื&อมีการลงทนุในหลักทรัพย์ของประเทศกําลังพฒันาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี&ยงที&กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
หลกัทรัพย์ที&กองทนุลงทนุ เชน่ ความเสี&ยงที&เกิดจากโอกาสที&ตลาดในประเทศเหลา่นั �นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติ ความเสี&ยงจากการเข้า
มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดในข้อมลูที&เปิดเผยต่อผู้ลงทนุ ความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกับกฎหมายภาษี
อากร ความจํากัดในกฎระเบียบที&เกี&ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทนุ ระดบัการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและ
ระดบัภมิูภาค รวมถึงความจํากดัของความคุ้มครองจากกฎหมายที&มีตอ่กองทนุ 

3. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี 0ที�ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือในระดับตํ�าหรือไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื�อถือในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk) 

ในกรณีที&กองทนุลงทนุในตราสารหนี �ที&ให้อตัราผลตอบแทนสงูแต่เป็นตราสารที&ได้รับการจดัอนัดบัตํ&ากว่าอนัดบัที&สามารถลงทนุได้ ซึ&ง
รวมถึงตราสารหนี �ที&ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือหรือตราสารที&ผิดนัดชําระหนี � ตราสารดงักล่าวจึงมีความเสี&ยงของการผิดนัดชําระหนี � 
(credit risk)สูง ตราสารหนี �เหล่านี �อาจจะมีความผันผวนของราคาตราสารสูงกว่าเมื&อเปรียบเทียบกับตราสารหนี �คุณภาพดีที&ให้อัตรา
ผลตอบแทนตํ&ากว่า และตราสารหนี �เหล่านี �มีแนวโน้มที&จะมีอัตราการผิดนัดชําระหนี �สูงขึ �นในภาวะเศรษฐกิจตกตํ&าหรือในแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี �ยขาขึ �น 

4. ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):  
เกิดจากการที&กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนั �นๆ ได้ในราคาที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เนื&องจากกองทนุอาจ

ลงทนุในตราสารหนี �ที&มีอนัดบัความน่าเชื&อถือตํ&ากว่าอนัดบัที&สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี �ที&ไม่ได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื&อถือ (Unrated) ทําให้มีความเสี&ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที&กองทุนลงทนุมากกว่าการลงทนุใสตราสารหนี �ที&มีอนัดับ
ความน่าเชื&อถืออยูใ่นอนัดบัที&สามารถลงทนุได้ 

5. ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
เกิดจากการที&กองทนุนําเงินไปลงทนุในประเทศตา่ง ๆ ซึ&งจะมีความเกี&ยวข้องกับสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงันั �น ในกรณีที&อตัราแลกเปลี&ยนมี

ความผนัผวน ก็จะสง่ผลกระทบตอ่มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้ นอกจากนี � แม้ว่ากองทนุจะได้ป้องกันความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยนไว้
แล้ว แตอ่าจจะป้องกนัความเสี&ยงได้ไมห่มด และอาจมีกรณีที&ไมส่ามารถแลกเปลี&ยนเงิน (Inconvertibility) และ/หรือนําเงินกลบัประเทศได้ 

6. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี 0ย (Interest Rate Risk) 
โดยทั&วไป ราคาของตราสารหนี �จะเปลี&ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี&ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยและตามปกติ ตราสารหนี �ที&มี

อายคุงเหลือยิ&งยาวนานเทา่ไร การเปลี&ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยก็จะยิ&งมีผลกระทบตอ่ราคาตราสารมากขึ �นเทา่นั �น 

7. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับตราสารหนี 0ที�ในปัจจุบันผู้ออกตราสารไม่จ่ายชาํระดอกเบี 0ย (Defaulted Debt Securities Risk) 
กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี �ที&ในปัจจบุนัผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบี �ย (Defaulted Debt Securities) ในกรณีที&

ผู้จดัการกองทนุมีความเห็นวา่ ผู้ออกตราสารหนี �น่าจะสามารถกลบัมาจา่ยชําระดอกเบี �ยได้หรือพิจารณาเห็นวา่น่าจะมีพฒันาการในทางที&เป็น
ผลดีในอนาคตอนัใกล้ ตราสารลกัษณะดงักลา่วอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี&ยงที&จะเกิดผลขาดทนุจากการผิดนัดชําระหนี �อาจจะมีระดบัสงูขึ �น

สาํหรับบริษัทจัดการ 



สําหรับตราสารหนี �ที&มีคณุภาพด้อยกวา่ เนื&องจากตราสารลกัษณะดงักล่าวโดยทั&วไปจะไม่ได้มีการคํ �าประกัน (unsecured) และมกัจะได้รับการ
ชําระหนี �ภายหลงัจากเจ้าหนี �อื&นของผู้ออกตราสาร นอกจากนี � กองทนุอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ&ม หากกองทนุต้องใช้ความพยายามในการให้
ได้รับชําระเงินต้นหรือดอกเบี �ยจากตราสารที&ผิดนดัชําระหนี �ดงักลา่ว 

8. ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) 
เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใช้ตราสารอนพุนัธ์โดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและข้อจํากัดในการ

ลงทนุของกองทนุทั �งนี �การใช้ตราสารอนพุนัธ์และการทําธุรกรรมเพื&อป้องกันความเสี&ยง (hedging) อาจจะบรรลวุตัถปุระสงค์หรืออาจจะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที&วางไว้ก็ได้ อีกทั �งยังมีความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องด้วย ผลการดําเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพันธ์จะขึ �นกับผลการ
ดําเนินงานและมลูคา่ของสินทรัพย์หรือตวัแปรอ้างอิง ตราสารอนพุนัธ์จะมีต้นทนุที&เกี&ยวข้องอาจมีความผนัผวนและอาจจะเกี&ยวข้องกบัการลงทนุ
เพียงเล็กน้อยเมื&อเปรียบเทียบกบัความเสี&ยง ความสําเร็จในใช้ตราสารอนพุนัธ์อาจจะขึ �นอยู่กับความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการคาดการ
ความเคลื&อนไหวของตลาดความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องรวมถึงการไม่สามารถส่งมอบ การที&ผู้ เกี&ยวข้องอื&นๆ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือไม่
สามารถปิดสถานะได้เนื&องจากตลาดไม่มีสภาพคล่อง ในการซื �อขายตราสารอนพุนัธ์บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี �ยเป็นพิเศษ ความเสี&ยงที&กองทนุจะเกิดผลขาดทนุจาก swap transaction แบบ net basis จะขึ �นอยู่กับคู่สญัญาฝ่ายใดมีข้อผูกพนัที&
จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้กับอีกฝ่ายหนึ&งในกรณีที&คู่สญัญาผูกพนัที&จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้กับกองทนุ 
ความเสี&ยงที&จะขาดทนุของกองทุนเท่ากับการขาดทนุทั �งจํานวนที&กองทนุมีสิทธิได้รับ หากกองทนุเป็นฝ่ายผูกพนัที&จะต้องจ่ายชําระส่วนต่าง 
(net amount) ความเสี&ยงที&จะขาดทนุของกองทนุจํากัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนพุนัธ์แบบ OTC derivative instruments จะ
มีระดบัความเสี&ยงสงูกวา่ เนื&องจากมีสภาพคลอ่งและการกํากบัดแูล (regulated) ตํ&ากวา่ 

9. ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
ความเสี&ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที&ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ �นลง เนื&องจากความผัน

ผวนของปัจจยัตา่ง ๆ ที&เกี&ยวข้อง ซึ&งอาจทําให้กองทนุได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน 

10. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีที&กองทนุนําเงินไปลงทนุโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน อาจมีความเสี&ยงตอ่การขาดทนุจากเงินฝากและอาจได้รับผลตอบแทนที&

ลดลงอนัเนื&องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรือหากไมมี่การชําระเงินดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทนุ
ในสว่นนี �ได้ 

11. ความเสี�ยงด้านผลตอบแทนเปรียบเทยีบ (Comparative Returns) 
ผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุที&ผู้ลงทนุได้รับอาจตํ&ากวา่ผลตอบแทนจากการลงทนุโดยตรงในทรัพย์สินที&กองทนุลงทนุโดยผู้ลงทนุ

แตล่ะราย 

12. ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงนิการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที�กองทุน
ลงทุน (Country Risk) 

เกิดจากการเปลี&ยนแปลงภายในประเทศที&กองทนุนําเงินไปลงทนุ ซึ&งอาจสง่ผลตอ่ราคาของมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้ 

13. ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับตัวกลางท้องถิ�นและผู้ดูแลทรัพย์สิน 
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้องดําเนินการผ่านตัวกลาง นายหน้า ธนาคาร ผู้ ดูแลทรัพย์สิน หรือหน่วยงานท้องถิ&นอื&นๆ ทําให้

กองทุนมีความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกับการผิดนัด การล้มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตัวกลาง นายหน้า ธนาคาร ผู้ ดูแล
ทรัพย์สิน หรือหน่วยงานเหล่านั �น และมีความไม่แน่นอนว่าทรัพย์สินของกองทุนจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ในกรณีที&บุคคลดังกล่าว
ล้มละลายหรือมีเหตกุารณ์อื&นในทํานองเดียวกนั 

14. ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื&องจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จงึมีความเสี&ยงที&ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที&เกิด

วิกฤตการณ์ที&ไมป่กติ ทาํให้กองทนุไมส่ามารถแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศและนําเงินกบัเข้ามาในประเทศได้ ซึ&งอาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที&กําหนด 

15. ความเสี�ยงด้านภาษีอากร (Tax Considerations) 
ผลตอบแทนที&กองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ ที&จา่ย และรวมถึงการหกัภาษี ณ ที&จา่ยตามกฎหมาย Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) และเสียภาษีกําไรที&ได้รับจากการขายสินทรัพย์ที&กองทนุลงทนุ หรือจากการโอนเงินลงทนุ บริษัทจดัการไมส่ามารถ

สาํหรับบริษัทจัดการ 



รับรองได้วา่จะไมมี่การเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที&จา่ยจากเงินที&พงึชําระให้แก่กองทนุในสว่นที&เกี&ยวกบัทรัพย์สินที&ลงทนุ นอกจากนี � กฎหมายภาษี
ในประเทศตา่งๆ ที&กองทนุลงทนุอาจเปลี&ยนแปลงเป็นครั �งคราวและมีผลกระทบตอ่ผู้ลงทนุ 

16. ความเสี�ยงจากปัจจัยที�ควบคุมไม่ได้ คือความเสี&ยงตา่งๆ ที&อาจเกิดขึ �นโดยไมส่ามารถคาดคะเนและควบคมุได้ 
หมายเหตุ 
* ความเสี�ยงที�แจ้งไว้ข้างต้น บลจ ธนชาต มิได้ประกันความเสี�ยงดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด 
** การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่การฝากเงนิ และไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก ผู้ลงทุนจึง
อาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนเต็มจาํนวน ดังนั 0น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี 0เมื�อเหน็ว่า การลงทุนในกองทุนนี 0เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0นจากการลงทุนในกองทุนนี 0ได้ 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว /นิติบุคคล .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขที& ผู้ ถื อหน่วยลงทุน
................................................. (หากมี) ขอให้คํารับรองตอ่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั (“บลจ. ธนชาต”) วา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้
ลงทนุประเภทดงัตอ่ไปนี � (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเทา่นั �น) 

ผู้มีเงนิลงทุนสูง(โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั0งแรกตั 0งแต่ 500,000 บาทขึ 0นไป) 
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
กาํหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

       ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี 0 
บคุคลธรรมดาซึ&งนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ&งดงันี � 

มีสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์หกัด้วยหนี �สนิ) ตั �งแต ่50 ล้านบาทขึ �นไป ทั �งนี � สินทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์
ซึ&งใช้เป็นที&พกัอาศยัประจําบคุคลนั �น 
มีรายได้ตอ่ปีตั �งแต ่4 ล้านบาทขึ �นไป 
มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตั �งแต ่10 ล้านบาทขึ �นไป(ไมน่บัรวมเงินฝาก) 

นิติบคุคลที&มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ&งดงันี � 
มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแต ่100 ล้านบาทขึ �นไป 
มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามงบการเงินปีลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแต ่20 ล้านบาท
ขึ �นไป (ไมน่บัรวมเงินฝาก) 

ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองตอ่ บลจ.ธนชาต วา่ ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้ศกึษาหนงัสือชี �ชวน ข้อมลูของกองทนุ เอกสารแนบตา่งๆ และ
เอกสารอื&นใดที&ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วข้างต้นที& บลจ. ธนชาต ได้จดัทําขึ �นอยา่งละเอียดรอบคอบ รวมทั �งข้าพเจ้าได้
รับทราบคําเตือนและการเปิดเผยข้อมลูที&สําคญัในเรื&องต่างๆ ที&สําคญั ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างมีนัยสําคญั (เช่น ความเสี&ยงที&
สําคญัของกองทนุ เป็นต้น) เป็นอยา่งดีแล้ว  

ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที&จะลงทนุในกองทนุนี � และสามารถหรือพร้อมที&จะรับความเสี&ยงทั �งปวงตามที&ระบุไว้
ข้างต้น และข้าพเจ้ารับทราบวา่ กองทนุที&ระบไุว้ในหนงัสือฉบบันี � อาจเป็นกองทนุที&มีระดบัความเสี&ยงสงูกวา่ระดบัความเสี&ยงที&ข้าพเจ้าสามารถ
ลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคําชี �แจงเพิ&มเติมเกี&ยวกับระดับความเสี&ยงของกองทุนที&ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี �แล้ว จึงได้ลงลายมือชื&อไว้เป็น
หลกัฐาน 
 
 

 
             ...................................................................................... ผู้ลงทนุ 
                        (      ) 
                                                                                              (พร้อมประทบัตราบริษัท (หากมี)) 
 
                           วนัที&..................................................................... 
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