ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดธนชำตตรำสำรหนี้ 2Y5 ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย
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บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
TFixed2Y5AI
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต (ได้รับกำรรับรอง CAC)
กองทุนรวมตรำสำรหนี้
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลำ 2 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ
ตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและสภำพคล่องมำกกว่ำกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
ค่ำธรรมเนียม
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ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุ น มี น โยบายการลงทุ น ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ ง ตราสารแห่ ง หนี้ ภ าคเอกชนและหรื อ ภาครั ฐ และหรื อ หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงิน ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated Securities) ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และหรืออัตราดอกเบี้ยเต็มจานวนสาหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศ
ที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่ าวจะต้อ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้
ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้
 ผูล้ งทุนที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนช่วงเวลา 2 ปี
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ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปีได้
 กองทุนรวมที่เสนอขายนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
อัตราส่วนของกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ำ

สูง

GOV/AAA

AA,A

BBB

ต่ากว่า BBB

Unrated

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating
ต่ำ

สูง

AAA

AA,A

BBB

ต่ากว่า BBB

Unrated

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต่ำ

สูง

ต่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ

สูง

< 5%

5 – 10%

10 -15%

15 - 25%

> 25%

หมำยเหตุ: กองทุนนีจ้ ดทะเบียนวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 ซึ่งทำให้ไม่มีผลกำรดำเนินงำนสำหรับปีก่อนหน้ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ

สูง
≤ 10%

10 – 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfund.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ ำ ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จำกกองทุ น รวม (% ต่ อ ปี ข องจ ำนวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำน
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) คือ ไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบ
กาหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ -

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ประมาณ 2 ปี (โดยไม่ต่ากว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน)
วันทาการซื้อ
: วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2562
ในวันสั่งซื้อวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย
เช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ ที่ทา
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผู้รับเงิน
ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้นวันทา
การสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กาหนด
วันทาการขายคืน
: บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ใน
ระหว่างอายุกองทุน และ/หรือเมื่อกองทุนครบกาหนดอายุกองทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดจะใช้วันทาการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทาการถัดไป
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ
2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจานวนเงินในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
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ดังกล่าว เป็นจานวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบี้ยรับ และ/หรือกาไรจากเงิน
ลงทุน ของตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยบริษัทจัดการจะนาเงินทั้งหมด
ที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่ว ยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุน
ต่ อ ยั ง กองทุ น เปิ ด ธนชาตตลาดเงิ น (T-MONEY) และถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้
ดาเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุกองทุ นและดาเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิก
กองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนาเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน จากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุน
เปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายเดือนได้ที่ www.thanachartfund.com
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นาย วิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข
วันจดทะเบียนกองทุน
นางรัชนิภา พรรคพานิช
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา
วันจดทะเบียนกองทุน
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู่ : ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ร้องเรียน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfund.com
Email : mailus@thanachartfund.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
www.thanachartfund.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 27 มิถุนายน
2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรลงทุนของกองทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประมาณทุก 6 เดือนใน
อัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.60% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทุนเป็นดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.60% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท)
ประเภททรัพย์สน
ิ

TRIS

ที่พิจารณาลงทุน

หุ้นกู้ของ บริษท
ั เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (1)
หุ้นกู้ของ บริษท
ั เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของ บริษท
ั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

(1)

หุ้นกู้ของ บริษท
ั ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (1)
หุ้นกู้ของ บริษท
ั เงินติดล้อ จากัด

(1)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตัว๋ เงินคลัง

(1)

(1)

สัดส่วน

อัตราผลตอบแทน

ประมาณการ

ระยะเวลา

การลงทุน

ของตราสาร

ผลตอบแทน

การลงทุน

โดยประมาณ

โดยประมาณ

ที่ได้รับจาก

(โดยประมาณ)

(ต่อปี) (3)

การลงทุน (ต่อปี) (3)

BBB+

19.90%

3.00%

0.60%

BBB+

19.90%

2.95%

0.59%

A-

19.90%

2.90%

0.58%

BBB+

19.90%

3.60%

0.72%

A-

19.90%

2.50%

0.50%

-

0.50%

1.50%

0.01%

100.00%

รวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน

(2)

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)

2 ปี

2.98%
(0.38%)
2.60%

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)





แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทน
สูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้ง นี้ไม่เกินเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่น
แทนและ/หรื อ เพิ่ ม เติ ม จากที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น โดยมี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ อ อกหรื อ ตราสารอยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ เช่ น
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นต้น และหรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ธนชาต
บริษั ทจั ดการจะสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ย นแปลงทรัพย์ สิน ที่ล งทุ นหรือ สัดส่ วนการลงทุ นได้ เฉพาะเมื่ อมีความจาเป็ นและสมควรเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุ นในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบั ติ หรือ กรณี อื่นใดที่เกิ ดจากสาเหตุที่ไม่ส ามารถควบคุ มได้ เช่น การเปลี่ย นแปลงทางการเมือ ง กฎหมาย
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า -ออก
ของเงิ นลงทุน หรือ กฎหมายหรือ ข้อ ก าหนดอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ก องทุนไม่ส ามารถดาเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
โครงการกองทุ น ก าหนดไว้ ไ ด้ เช่ น ท าให้ อ ายุ โ ครงการกองทุ น อาจจ าเป็ น ต้ อ งขยายออกไปมากกว่ า ช่ ว งอายุ โ ครงการที่ ร ะบุ ไ ว้ หรื อ มี
ผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่อ งจากสภาวะตลาดมีก ารเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในตราสารมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนอาจไม่ได้รับ ผลตอบแทนตามอัตร าที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษั ท
จัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้

ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตรา
ที่โฆษณาไว้
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมและขอรับ หนังสือชี้ ช วนได้ในวัน และเวลาท าการเสนอขาย ได้ ที่บ ริษัท หลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
โทร 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและ
ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
TRIS
Fitch
Moody’s
S&P
คำธิบำย
กำรลงทุน
AAA AAA(tha)
Aaa
AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด
AA
AA(tha)
Aa
AA
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะ
ระดับที่
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
น่าลงทุน
A
A(tha)
A
A
ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
BBB BBB(tha)
Baa
BBB ความเสี่ ย งปานกลางที่ จ ะไม่ สามารถช าระหนี้ ได้ ต าม
กาหนด
ระดับที่ต่ากว่า ต่ากว่า ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
น่าลงทุน
BBB BBB(tha)
Baa
BBB
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัย
ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัต ราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรั บตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ย
ของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดย
กองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทากาไรในช่วงที่ เงิน
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วง
ที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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สําหรั บผู้ลงทุน
หนังสือรั บทราบความเสียงจากการลงทุนในกองทุน
ความเสียงทีสาํ คัญของกองทุน
1. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสียงทีผ้ ูออกตราสารหนีไ0 ม่ สามารถชําระ
ดอกเบีย0 และ/ หรื อคืนเงินต้ นได้ (Credit Risk)
ผู้ออกตราสาร และ/หรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงิน ที&มี
อัตราผลตอบแทนสูงมักต้ องเผชิญกับความเสี&ยงที&เกิดจากความไม่แน่นอนเกี&ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรื อเศรษฐกิจ อันอาจทําให้ ผ้ อู อกตรา
สารและ/หรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงิน ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี ยและเงินต้ นได้ ตามกําหนด ทําให้ ความเสี&ยงจากการผิดนัดของตราสารดังกล่าวหรื อผิดนัดชําระคืนเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรื อผู้
รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงินมีมากขึ น
2. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่
(Emerging Markets)
การลงทุนของกองทุนในตราสารที&ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาลหรื อองค์กรที&จดั ตังขึ
 น ตามกฎหมายในประเทศและสกุลเงินที&แตกต่างกัน
ย่อมมีความเสี&ยงของการลงทุนที&เกี&ยวข้ องกับการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทัว& ไปความเสี&ยงในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี&ยงสูงขึน
เมื&อมีการลงทุนในหลักทรั พย์ ของประเทศกํ าลังพัฒนาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี&ยงที&กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
หลักทรัพย์ที&กองทุนลงทุน เช่น ความเสี&ยงที&เกิดจากโอกาสที&ตลาดในประเทศเหล่านันจะเกิ

ดความผันผวนอย่างผิดปกติ ความเสี&ยงจากการเข้ า
มามีบทบาทหรื อการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดในข้ อมูลที&เปิ ดเผยต่อผู้ลงทุน ความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องกับกฎหมายภาษี
อากร ความจํากัดในกฎระเบียบที&เกี&ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิ จและการเมืองในระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค รวมถึงความจํากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที&มีตอ่ กองทุน
3. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในตราสารหนีท0  ีได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชือถือในระดับตําหรื อไม่ ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk)
ในกรณีที&กองทุนลงทุนในตราสารหนีท ี&ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงแต่เป็ นตราสารที&ได้ รับการจัดอันดับตํ&ากว่าอันดับที&สามารถลงทุนได้ ซึ&ง
รวมถึงตราสารหนี ที&ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื&อถือหรื อตราสารที&ผิดนัดชําระหนี  ตราสารดังกล่าวจึงมีความเสี&ยงของการผิดนัดชําระหนี 
(credit risk)สูง ตราสารหนี เ หล่า นี อ าจจะมี ค วามผัน ผวนของราคาตราสารสูงกว่า เมื& อเปรี ย บเทีย บกับ ตราสารหนี ค ุณ ภาพดี ที& ให้ อัต รา
ผลตอบแทนตํ&ากว่า และตราสารหนี เ หล่านี ม ีแนวโน้ มที& จะมี อัตราการผิ ดนัดชํ าระหนี ส ูงขึน ในภาวะเศรษฐกิ จตกตํ&า หรื อในแนวโน้ มอัตรา
ดอกเบี ยขาขึ น
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เกิดจากการที&กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนัน ๆ ได้ ในราคาที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เนื&องจากกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารหนีท ี&มีอนั ดับความน่าเชื&อถือตํ&ากว่าอันดับที&สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อตราสารหนีท ี&ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื&อถือ (Unrated) ทําให้ มีความเสี&ยงด้ านสภาพคล่องของตราสารที&กองทุนลงทุนมากกว่าการลงทุนใสตราสารหนีท ี&มีอนั ดับ
ความน่าเชื&อถืออยูใ่ นอันดับที&สามารถลงทุนได้
5. ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราและค่ าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)
เกิดจากการที&กองทุนนําเงินไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ซึ&งจะมีความเกี&ยวข้ องกับสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนัน ในกรณีที&อตั ราแลกเปลี&ยนมี
ความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ นอกจากนี  แม้ ว่ากองทุนจะได้ ป้องกันความเสี&ยงจากอัตราแลกเปลี&ยนไว้
แล้ ว แต่อาจจะป้องกันความเสี&ยงได้ ไม่หมด และอาจมีกรณีที&ไม่สามารถแลกเปลี&ยนเงิน (Inconvertibility) และ/หรื อนําเงินกลับประเทศได้
6. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย0 (Interest Rate Risk)
โดยทัว& ไป ราคาของตราสารหนี จะเปลี&ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี&ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยและตามปกติ ตราสารหนีท ี&มี
อายุคงเหลือยิ&งยาวนานเท่าไร การเปลี&ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยก็จะยิ&งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ นเท่านัน
7. ความเสียงทีเกียวข้ องกับตราสารหนีท0 ใี นปั จจุบันผู้ออกตราสารไม่ จ่ายชําระดอกเบีย0 (Defaulted Debt Securities Risk)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ท ี&ในปั จจุบนั ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบีย (Defaulted Debt Securities) ในกรณี ที&
ผู้จดั การกองทุนมีความเห็นว่า ผู้ออกตราสารหนี น่าจะสามารถกลับมาจ่ายชําระดอกเบี ยได้ หรื อพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีพฒ
ั นาการในทางที&เป็ น
ผลดีในอนาคตอันใกล้ ตราสารลักษณะดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี&ยงที&จะเกิดผลขาดทุนจากการผิดนัดชําระหนีอ าจจะมีระดับสูงขึน

สําหรั บผู้ลงทุน
สําหรับตราสารหนี ที&มีคณ
ุ ภาพด้ อยกว่า เนื&องจากตราสารลักษณะดังกล่าวโดยทัว& ไปจะไม่ได้ มีการคํ าประกัน (unsecured) และมักจะได้ รับการ
ชําระหนี ภายหลังจากเจ้ าหนี อื&นของผู้ออกตราสาร นอกจากนี  กองทุนอาจจะมีค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ&ม หากกองทุนต้ องใช้ ความพยายามในการให้
ได้ รับชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ยจากตราสารที&ผิดนัดชําระหนี ดังกล่าว
8. ความเสียงทีเกียวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)
เพื&อเพิ&มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ โดยอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายและข้ อจํากัดในการ
ลงทุนของกองทุนทังนี
 ก ารใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ และการทําธุรกรรมเพื&อป้องกันความเสี&ยง (hedging) อาจจะบรรลุวตั ถุประสงค์หรื ออาจจะไม่
บรรลุวัต ถุประสงค์ ที& ว างไว้ ก็ ไ ด้ อี ก ทัง ยังมี ความเสี& ย งที& เกี& ยวข้ องด้ ว ย ผลการดํ าเนิ น งานและมูลค่า ของตราสารอนุพันธ์ จะขึน กับ ผลการ
ดําเนินงานและมูลค่าของสินทรัพย์หรื อตัวแปรอ้ างอิง ตราสารอนุพนั ธ์ จะมีต้นทุนที&เกี&ยวข้ องอาจมีความผันผวนและอาจจะเกี&ยวข้ องกับการลงทุน
เพียงเล็กน้ อยเมื&อเปรี ยบเทียบกับความเสี&ยง ความสําเร็ จในใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ อาจจะขึน อยู่กับความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการคาดการ
ความเคลื&อนไหวของตลาดความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องรวมถึงการไม่สามารถส่งมอบ การที&ผ้ ูเกี&ยวข้ องอื&นๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อไม่
สามารถปิ ดสถานะได้ เนื&องจากตลาดไม่มีสภาพคล่อง ในการซื อขายตราสารอนุพนั ธ์ บางชนิ ดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ยเป็ นพิเศษ ความเสี&ยงที&กองทุนจะเกิดผลขาดทุนจาก swap transaction แบบ net basis จะขึน อยู่กับคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดมีข้อผูกพันที&
จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้ กับอีกฝ่ ายหนึ&งในกรณีที&ค่สู ญ
ั ญาผูกพันที&จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้ กับกองทุน
ความเสี&ยงที&จะขาดทุนของกองทุนเท่ากับการขาดทุนทังจํ
 านวนที&กองทุนมีสิทธิ ได้ รับ หากกองทุนเป็ นฝ่ ายผูกพันที&จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง
(net amount) ความเสี&ยงที&จะขาดทุนของกองทุนจํากัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพนั ธ์ แบบ OTC derivative instruments จะ
มีระดับความเสี&ยงสูงกว่า เนื&องจากมีสภาพคล่องและการกํากับดูแล (regulated) ตํ&ากว่า
9. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk)
ความเสี&ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที&ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน ลง เนื&องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที&เกี&ยวข้ อง ซึง& อาจทําให้ กองทุนได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากระดับความผันผวนในตลาดการเงิน
10. ความเสียงทีเกียวข้ องกับเงินฝาก
ในกรณีที&กองทุนนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงิน อาจมีความเสี&ยงต่อการขาดทุนจากเงินฝากและอาจได้ รับผลตอบแทนที&
ลดลงอันเนื&องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรื อหากไม่มีการชําระเงินดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินต้ นคืนจากเงินลงทุน
ในส่วนนี ได้
11. ความเสียงด้ านผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Comparative Returns)
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนที&ผ้ ลู งทุนได้ รับอาจตํ&ากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินที&กองทุนลงทุนโดยผู้ลงทุน
แต่ละราย
12. ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีกองทุน
ลงทุน (Country Risk)
เกิดจากการเปลี&ยนแปลงภายในประเทศที&กองทุนนําเงินไปลงทุน ซึง& อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
13. ความเสียงทีเกียวข้ องกับตัวกลางท้ องถินและผู้ดูแลทรัพย์ สิน
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้ องดําเนินการผ่านตัวกลาง นายหน้ า ธนาคาร ผู้ดูแลทรัพย์ สิน หรื อหน่วยงานท้ องถิ& นอื&นๆ ทําให้
กองทุนมีความเสี&ยงที&เกี& ยวข้ องกับการผิ ดนัด การล้ มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรื อการฉ้ อฉลของตัวกลาง นายหน้ า ธนาคาร ผู้ดูแ ล
ทรั พย์ สิน หรื อหน่ วยงานเหล่า นัน และมีค วามไม่แน่ นอนว่าทรั พย์ สิ น ของกองทุน จะได้ รับ ความคุ้มครองหรื อไม่ ในกรณี ที& บุค คลดังกล่า ว
ล้ มละลายหรื อมีเหตุการณ์อื&นในทํานองเดียวกัน
14. ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื&องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี&ยงที&ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที&เกิด
วิกฤตการณ์ที&ไม่ปกติ ทําให้ กองทุนไม่สามารถแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศและนําเงินกับเข้ ามาในประเทศได้ ซึง& อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที&กําหนด
15. ความเสียงด้ านภาษีอากร (Tax Considerations)
ผลตอบแทนที&กองทุนมีสิทธิได้ รับอาจต้ องถูกหักภาษี ณ ที&จา่ ย และรวมถึงการหักภาษี ณ ที&จา่ ยตามกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) และเสียภาษี กําไรที&ได้ รับจากการขายสินทรัพย์ทกี& องทุนลงทุน หรื อจากการโอนเงินลงทุน บริ ษัทจัดการไม่สามารถ

สําหรั บผู้ลงทุน
รับรองได้ วา่ จะไม่มีการเรี ยกเก็บภาษี หกั ณ ที&จา่ ยจากเงินที&พงึ ชําระให้ แก่กองทุนในส่วนที&เกี&ยวกับทรัพย์สินทีล& งทุน นอกจากนี  กฎหมายภาษี
ในประเทศต่างๆ ที&กองทุนลงทุนอาจเปลี&ยนแปลงเป็ นครัง คราวและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
16. ความเสียงจากปั จจัยทีควบคุมไม่ ได้ คือความเสี&ยงต่างๆ ที&อาจเกิดขึ นโดยไม่สามารถคาดคะเนและควบคุมได้
หมายเหตุ
* ความเสียงทีแจ้ งไว้ ข้างต้ น บลจ ธนชาต มิได้ ประกันความเสียงดังกล่ าวข้ างต้ นแต่ อย่ างใด
** การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ ใช่ การฝากเงิน และไม่ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ลงทุนจึง
อาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนัน0 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ0 มือเห็นว่ า การลงทุนในกองทุนนีเ0 หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสียงทีอาจเกิดขึน0 จากการลงทุนในกองทุนนีไ0 ด้
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิ ติ บุ ค คล..............................................................เลขที& ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
................................................. (หากมี) ขอให้ คํารับรองต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (“บลจ. ธนชาต”) ว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้
ลงทุนประเภทดังต่อไปนี  (โปรดเลือกเพียงข้ อเดียวเท่านัน)

ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ าพเจ้ ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในครั ง0 แรกตัง0 แต่ 500,000 บาทขึน0 ไป)
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่ งเป็ น 2 กรณี ดังนี 0
บุคคลธรรมดาซึง& นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ&งดังนี 
มีสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์หกั ด้ วยหนี สิน) ตังแต่
 50 ล้ านบาทขึ นไป ทังนี
  สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ซึง& ใช้ เป็ นที&พกั อาศัยประจําบุคคลนัน
มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
 4 ล้ านบาทขึ นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้ าตังแต่
 10 ล้ านบาทขึ นไป(ไม่นบั รวมเงินฝาก)
นิติบคุ คลที&มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ&งดังนี 
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที&ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 100 ล้ านบาทขึ นไป
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้ าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ& ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 20 ล้ านบาท
ขึ นไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
ข้ าพเจ้ าขอให้ คํารับรองต่อ บลจ.ธนชาต ว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและได้ ศกึ ษาหนังสือชี ชวน ข้ อมูลของกองทุน เอกสารแนบต่างๆ และ
เอกสารอื&นใดที&ใช้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้ างต้ นที& บลจ. ธนชาต ได้ จดั ทําขึ นอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทังข้
 าพเจ้ าได้
รับทราบคําเตือนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที&สําคัญในเรื& องต่างๆ ที&สําคัญ ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น ความเสี&ยงที&
สําคัญของกองทุน เป็ นต้ น) เป็ นอย่างดีแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที&จะลงทุนในกองทุนนี  และสามารถหรื อพร้ อมที&จะรับความเสี&ยงทังปวงตามที

&ระบุไว้
ข้ างต้ น และข้ าพเจ้ ารับทราบว่า กองทุนที&ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี  อาจเป็ นกองทุนที&มีระดับความเสี&ยงสูงกว่าระดับความเสี&ยงที&ข้าพเจ้ าสามารถ
ลงทุนได้ และข้ าพเจ้ าได้ รับคําชี แ จงเพิ&มเติมเกี& ยวกับระดับความเสี&ยงของกองทุนที&ระบุไว้ ในหนังสือฉบับ นี แ ล้ ว จึงได้ ลงลายมื อชื&อไว้ เป็ น
หลักฐาน

...................................................................................... ผู้ลงทุน
(
)
(พร้ อมประทับตราบริษัท (หากมี))
วันที&.....................................................................

สําหรั บผู้สนับสนุนการขายฯ
หนังสือรั บทราบความเสียงจากการลงทุนในกองทุน
ความเสียงทีสาํ คัญของกองทุน
1. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสียงทีผ้ ูออกตราสารหนีไ0 ม่ สามารถชําระ
ดอกเบีย0 และ/ หรื อคืนเงินต้ นได้ (Credit Risk)
ผู้ออกตราสาร และ/หรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงิน ที&มี
อัตราผลตอบแทนสูงมักต้ องเผชิญกับความเสี&ยงที&เกิดจากความไม่แน่นอนเกี&ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรื อเศรษฐกิจ อันอาจทําให้ ผ้ อู อกตรา
สารและ/หรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงิน ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี ยและเงินต้ นได้ ตามกําหนด ทําให้ ความเสี&ยงจากการผิดนัดของตราสารดังกล่าวหรื อผิดนัดชําระคืนเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรื อผู้
รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงินมีมากขึ น
2. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่
(Emerging Markets)
การลงทุนของกองทุนในตราสารที&ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาลหรื อองค์กรที&จดั ตังขึ
 น ตามกฎหมายในประเทศและสกุลเงินที&แตกต่างกัน
ย่อมมีความเสี&ยงของการลงทุนที&เกี&ยวข้ องกับการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทัว& ไปความเสี&ยงในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี&ยงสูงขึน
เมื&อมีการลงทุนในหลักทรั พย์ ของประเทศกํ าลังพัฒนาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี&ยงที&กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
หลักทรัพย์ที&กองทุนลงทุน เช่น ความเสี&ยงที&เกิดจากโอกาสที&ตลาดในประเทศเหล่านันจะเกิ

ดความผันผวนอย่างผิดปกติ ความเสี&ยงจากการเข้ า
มามีบทบาทหรื อการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดในข้ อมูลที&เปิ ดเผยต่อผู้ลงทุน ความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องกับกฎหมายภาษี
อากร ความจํากัดในกฎระเบียบที&เกี&ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิ จและการเมืองในระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค รวมถึงความจํากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที&มีตอ่ กองทุน
3. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในตราสารหนีท0  ีได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชือถือในระดับตําหรื อไม่ ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk)
ในกรณีที&กองทุนลงทุนในตราสารหนีท ี&ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงแต่เป็ นตราสารที&ได้ รับการจัดอันดับตํ&ากว่าอันดับที&สามารถลงทุนได้ ซึ&ง
รวมถึงตราสารหนี ที&ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื&อถือหรื อตราสารที&ผิดนัดชําระหนี  ตราสารดังกล่าวจึงมีความเสี&ยงของการผิดนัดชําระหนี 
(credit risk)สูง ตราสารหนี เ หล่า นี อ าจจะมี ค วามผัน ผวนของราคาตราสารสูงกว่า เมื& อเปรี ย บเทีย บกับ ตราสารหนี ค ุณ ภาพดี ที& ให้ อัต รา
ผลตอบแทนตํ&ากว่า และตราสารหนี เ หล่านี ม ีแนวโน้ มที& จะมี อัตราการผิ ดนัดชํ าระหนี ส ูงขึน ในภาวะเศรษฐกิ จตกตํ&า หรื อในแนวโน้ มอัตรา
ดอกเบี ยขาขึ น
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เกิดจากการที&กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนัน ๆ ได้ ในราคาที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เนื&องจากกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารหนีท ี&มีอนั ดับความน่าเชื&อถือตํ&ากว่าอันดับที&สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อตราสารหนีท ี&ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื&อถือ (Unrated) ทําให้ มีความเสี&ยงด้ านสภาพคล่องของตราสารที&กองทุนลงทุนมากกว่าการลงทุนใสตราสารหนีท ี&มีอนั ดับ
ความน่าเชื&อถืออยูใ่ นอันดับที&สามารถลงทุนได้
5. ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราและค่ าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)
เกิดจากการที&กองทุนนําเงินไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ซึ&งจะมีความเกี&ยวข้ องกับสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนัน ในกรณีที&อตั ราแลกเปลี&ยนมี
ความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ นอกจากนี  แม้ ว่ากองทุนจะได้ ป้องกันความเสี&ยงจากอัตราแลกเปลี&ยนไว้
แล้ ว แต่อาจจะป้องกันความเสี&ยงได้ ไม่หมด และอาจมีกรณีที&ไม่สามารถแลกเปลี&ยนเงิน (Inconvertibility) และ/หรื อนําเงินกลับประเทศได้
6. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย0 (Interest Rate Risk)
โดยทัว& ไป ราคาของตราสารหนี จะเปลี&ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี&ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยและตามปกติ ตราสารหนีท ี&มี
อายุคงเหลือยิ&งยาวนานเท่าไร การเปลี&ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยก็จะยิ&งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ นเท่านัน
7. ความเสียงทีเกียวข้ องกับตราสารหนีท0 ใี นปั จจุบันผู้ออกตราสารไม่ จ่ายชําระดอกเบีย0 (Defaulted Debt Securities Risk)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ท ี&ในปั จจุบนั ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบีย (Defaulted Debt Securities) ในกรณี ที&
ผู้จดั การกองทุนมีความเห็นว่า ผู้ออกตราสารหนี น่าจะสามารถกลับมาจ่ายชําระดอกเบี ยได้ หรื อพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีพฒ
ั นาการในทางที&เป็ น
ผลดีในอนาคตอันใกล้ ตราสารลักษณะดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี&ยงที&จะเกิดผลขาดทุนจากการผิดนัดชําระหนีอ าจจะมีระดับสูงขึน
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สําหรับตราสารหนี ที&มีคณ
ุ ภาพด้ อยกว่า เนื&องจากตราสารลักษณะดังกล่าวโดยทัว& ไปจะไม่ได้ มีการคํ าประกัน (unsecured) และมักจะได้ รับการ
ชําระหนี ภายหลังจากเจ้ าหนี อื&นของผู้ออกตราสาร นอกจากนี  กองทุนอาจจะมีค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ&ม หากกองทุนต้ องใช้ ความพยายามในการให้
ได้ รับชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ยจากตราสารที&ผิดนัดชําระหนี ดังกล่าว
8. ความเสียงทีเกียวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)
เพื&อเพิ&มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ โดยอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายและข้ อจํากัดในการ
ลงทุนของกองทุนทังนี
 ก ารใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ และการทําธุรกรรมเพื&อป้องกันความเสี&ยง (hedging) อาจจะบรรลุวตั ถุประสงค์หรื ออาจจะไม่
บรรลุวัต ถุประสงค์ ที& ว างไว้ ก็ ไ ด้ อี ก ทัง ยังมี ความเสี& ย งที& เกี& ยวข้ องด้ ว ย ผลการดํ าเนิ น งานและมูลค่า ของตราสารอนุพันธ์ จะขึน กับ ผลการ
ดําเนินงานและมูลค่าของสินทรัพย์หรื อตัวแปรอ้ างอิง ตราสารอนุพนั ธ์ จะมีต้นทุนที&เกี&ยวข้ องอาจมีความผันผวนและอาจจะเกี&ยวข้ องกับการลงทุน
เพียงเล็กน้ อยเมื&อเปรี ยบเทียบกับความเสี&ยง ความสําเร็ จในใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ อาจจะขึน อยู่กับความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการคาดการ
ความเคลื&อนไหวของตลาดความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องรวมถึงการไม่สามารถส่งมอบ การที&ผ้ ูเกี&ยวข้ องอื&นๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อไม่
สามารถปิ ดสถานะได้ เนื&องจากตลาดไม่มีสภาพคล่อง ในการซื อขายตราสารอนุพนั ธ์ บางชนิ ดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ยเป็ นพิเศษ ความเสี&ยงที&กองทุนจะเกิดผลขาดทุนจาก swap transaction แบบ net basis จะขึน อยู่กับคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดมีข้อผูกพันที&
จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้ กับอีกฝ่ ายหนึ&งในกรณีที&ค่สู ญ
ั ญาผูกพันที&จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้ กับกองทุน
ความเสี&ยงที&จะขาดทุนของกองทุนเท่ากับการขาดทุนทังจํ
 านวนที&กองทุนมีสิทธิ ได้ รับ หากกองทุนเป็ นฝ่ ายผูกพันที&จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง
(net amount) ความเสี&ยงที&จะขาดทุนของกองทุนจํากัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพนั ธ์ แบบ OTC derivative instruments จะ
มีระดับความเสี&ยงสูงกว่า เนื&องจากมีสภาพคล่องและการกํากับดูแล (regulated) ตํ&ากว่า
9. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk)
ความเสี&ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที&ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน ลง เนื&องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที&เกี&ยวข้ อง ซึง& อาจทําให้ กองทุนได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากระดับความผันผวนในตลาดการเงิน
10. ความเสียงทีเกียวข้ องกับเงินฝาก
ในกรณีที&กองทุนนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงิน อาจมีความเสี&ยงต่อการขาดทุนจากเงินฝากและอาจได้ รับผลตอบแทนที&
ลดลงอันเนื&องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรื อหากไม่มีการชําระเงินดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินต้ นคืนจากเงินลงทุน
ในส่วนนี ได้
11. ความเสียงด้ านผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Comparative Returns)
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนที&ผ้ ลู งทุนได้ รับอาจตํ&ากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินที&กองทุนลงทุนโดยผู้ลงทุน
แต่ละราย
12. ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีกองทุน
ลงทุน (Country Risk)
เกิดจากการเปลี&ยนแปลงภายในประเทศที&กองทุนนําเงินไปลงทุน ซึง& อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
13. ความเสียงทีเกียวข้ องกับตัวกลางท้ องถินและผู้ดูแลทรัพย์ สิน
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้ องดําเนินการผ่านตัวกลาง นายหน้ า ธนาคาร ผู้ดูแลทรัพย์ สิน หรื อหน่วยงานท้ องถิ& นอื&นๆ ทําให้
กองทุนมีความเสี&ยงที&เกี& ยวข้ องกับการผิ ดนัด การล้ มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรื อการฉ้ อฉลของตัวกลาง นายหน้ า ธนาคาร ผู้ดูแ ล
ทรั พย์ สิน หรื อหน่ วยงานเหล่า นัน และมีค วามไม่แน่ นอนว่าทรั พย์ สิ น ของกองทุน จะได้ รับ ความคุ้มครองหรื อไม่ ในกรณี ที& บุค คลดังกล่า ว
ล้ มละลายหรื อมีเหตุการณ์อื&นในทํานองเดียวกัน
14. ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื&องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี&ยงที&ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที&เกิด
วิกฤตการณ์ที&ไม่ปกติ ทําให้ กองทุนไม่สามารถแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศและนําเงินกับเข้ ามาในประเทศได้ ซึง& อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที&กําหนด
15. ความเสียงด้ านภาษีอากร (Tax Considerations)
ผลตอบแทนที&กองทุนมีสิทธิได้ รับอาจต้ องถูกหักภาษี ณ ที&จา่ ย และรวมถึงการหักภาษี ณ ที&จา่ ยตามกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) และเสียภาษี กําไรที&ได้ รับจากการขายสินทรัพย์ทกี& องทุนลงทุน หรื อจากการโอนเงินลงทุน บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
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รับรองได้ วา่ จะไม่มีการเรี ยกเก็บภาษี หกั ณ ที&จา่ ยจากเงินที&พงึ ชําระให้ แก่กองทุนในส่วนที&เกี&ยวกับทรัพย์สินทีล& งทุน นอกจากนี  กฎหมายภาษี
ในประเทศต่างๆ ที&กองทุนลงทุนอาจเปลี&ยนแปลงเป็ นครัง คราวและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
16. ความเสียงจากปั จจัยทีควบคุมไม่ ได้ คือความเสี&ยงต่างๆ ที&อาจเกิดขึ นโดยไม่สามารถคาดคะเนและควบคุมได้
หมายเหตุ
* ความเสียงทีแจ้ งไว้ ข้างต้ น บลจ ธนชาต มิได้ ประกันความเสียงดังกล่ าวข้ างต้ นแต่ อย่ างใด
** การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ ใช่ การฝากเงิน และไม่ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ลงทุนจึง
อาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนัน0 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ0 มือเห็นว่ า การลงทุนในกองทุนนีเ0 หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสียงทีอาจเกิดขึน0 จากการลงทุนในกองทุนนีไ0 ด้
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิ ติ บุ ค คล..............................................................เลขที& ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
................................................. (หากมี) ขอให้ คํารับรองต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (“บลจ. ธนชาต”) ว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้
ลงทุนประเภทดังต่อไปนี  (โปรดเลือกเพียงข้ อเดียวเท่านัน)

ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ าพเจ้ ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในครั ง0 แรกตัง0 แต่ 500,000 บาทขึน0 ไป)
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่ งเป็ น 2 กรณี ดังนี 0
บุคคลธรรมดาซึง& นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ&งดังนี 
มีสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์หกั ด้ วยหนี สิน) ตังแต่
 50 ล้ านบาทขึ นไป ทังนี
  สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ซึง& ใช้ เป็ นที&พกั อาศัยประจําบุคคลนัน
มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
 4 ล้ านบาทขึ นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้ าตังแต่
 10 ล้ านบาทขึ นไป(ไม่นบั รวมเงินฝาก)
นิติบคุ คลที&มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ&งดังนี 
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที&ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 100 ล้ านบาทขึ นไป
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้ าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ& ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 20 ล้ านบาท
ขึ นไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
ข้ าพเจ้ าขอให้ คํารับรองต่อ บลจ.ธนชาต ว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและได้ ศกึ ษาหนังสือชี ชวน ข้ อมูลของกองทุน เอกสารแนบต่างๆ และ
เอกสารอื&นใดที&ใช้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้ างต้ นที& บลจ. ธนชาต ได้ จดั ทําขึ นอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทังข้
 าพเจ้ าได้
รับทราบคําเตือนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที&สําคัญในเรื& องต่างๆ ที&สําคัญ ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น ความเสี&ยงที&
สําคัญของกองทุน เป็ นต้ น) เป็ นอย่างดีแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที&จะลงทุนในกองทุนนี  และสามารถหรื อพร้ อมที&จะรับความเสี&ยงทังปวงตามที

&ระบุไว้
ข้ างต้ น และข้ าพเจ้ ารับทราบว่า กองทุนที&ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี  อาจเป็ นกองทุนที&มีระดับความเสี&ยงสูงกว่าระดับความเสี&ยงที&ข้าพเจ้ าสามารถ
ลงทุนได้ และข้ าพเจ้ าได้ รับคําชี แ จงเพิ&มเติมเกี& ยวกับระดับความเสี&ยงของกองทุนที&ระบุไว้ ในหนังสือฉบับ นี แ ล้ ว จึงได้ ลงลายมื อชื&อไว้ เป็ น
หลักฐาน

...................................................................................... ผู้ลงทุน
(
)
(พร้ อมประทับตราบริษัท (หากมี))
วันที&.....................................................................

สําหรั บบริ ษัทจัดการ
หนังสือรั บทราบความเสียงจากการลงทุนในกองทุน
ความเสียงทีสาํ คัญของกองทุน
1. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสียงทีผ้ ูออกตราสารหนีไ0 ม่ สามารถชําระ
ดอกเบีย0 และ/ หรื อคืนเงินต้ นได้ (Credit Risk)
ผู้ออกตราสาร และ/หรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงิน ที&มี
อัตราผลตอบแทนสูงมักต้ องเผชิญกับความเสี&ยงที&เกิดจากความไม่แน่นอนเกี&ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรื อเศรษฐกิจ อันอาจทําให้ ผ้ อู อกตรา
สารและ/หรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงิน ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี ยและเงินต้ นได้ ตามกําหนด ทําให้ ความเสี&ยงจากการผิดนัดของตราสารดังกล่าวหรื อผิดนัดชําระคืนเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรื อผู้
รับรอง ผู้อาวัล ผู้คํ าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมของตราสาร หรื อสถาบันการเงินที&รับฝากเงินมีมากขึ น
2. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่
(Emerging Markets)
การลงทุนของกองทุนในตราสารที&ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาลหรื อองค์กรที&จดั ตังขึ
 น ตามกฎหมายในประเทศและสกุลเงินที&แตกต่างกัน
ย่อมมีความเสี&ยงของการลงทุนที&เกี&ยวข้ องกับการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทัว& ไปความเสี&ยงในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี&ยงสูงขึน
เมื&อมีการลงทุนในหลักทรั พย์ ของประเทศกํ าลังพัฒนาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี&ยงที&กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
หลักทรัพย์ที&กองทุนลงทุน เช่น ความเสี&ยงที&เกิดจากโอกาสที&ตลาดในประเทศเหล่านันจะเกิ

ดความผันผวนอย่างผิดปกติ ความเสี&ยงจากการเข้ า
มามีบทบาทหรื อการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดในข้ อมูลที&เปิ ดเผยต่อผู้ลงทุน ความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องกับกฎหมายภาษี
อากร ความจํากัดในกฎระเบียบที&เกี&ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิ จและการเมืองในระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค รวมถึงความจํากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที&มีตอ่ กองทุน
3. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในตราสารหนีท0  ีได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชือถือในระดับตําหรื อไม่ ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities Risk)
ในกรณีที&กองทุนลงทุนในตราสารหนีท ี&ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงแต่เป็ นตราสารที&ได้ รับการจัดอันดับตํ&ากว่าอันดับที&สามารถลงทุนได้ ซึ&ง
รวมถึงตราสารหนี ที&ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื&อถือหรื อตราสารที&ผิดนัดชําระหนี  ตราสารดังกล่าวจึงมีความเสี&ยงของการผิดนัดชําระหนี 
(credit risk)สูง ตราสารหนี เ หล่า นี อ าจจะมี ค วามผัน ผวนของราคาตราสารสูงกว่า เมื& อเปรี ย บเทีย บกับ ตราสารหนี ค ุณ ภาพดี ที& ให้ อัต รา
ผลตอบแทนตํ&ากว่า และตราสารหนี เ หล่านี ม ีแนวโน้ มที& จะมี อัตราการผิ ดนัดชํ าระหนี ส ูงขึน ในภาวะเศรษฐกิ จตกตํ&า หรื อในแนวโน้ มอัตรา
ดอกเบี ยขาขึ น
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เกิดจากการที&กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนัน ๆ ได้ ในราคาที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เนื&องจากกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารหนีท ี&มีอนั ดับความน่าเชื&อถือตํ&ากว่าอันดับที&สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อตราสารหนีท ี&ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื&อถือ (Unrated) ทําให้ มีความเสี&ยงด้ านสภาพคล่องของตราสารที&กองทุนลงทุนมากกว่าการลงทุนใสตราสารหนีท ี&มีอนั ดับ
ความน่าเชื&อถืออยูใ่ นอันดับที&สามารถลงทุนได้
5. ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราและค่ าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)
เกิดจากการที&กองทุนนําเงินไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ซึ&งจะมีความเกี&ยวข้ องกับสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนัน ในกรณีที&อตั ราแลกเปลี&ยนมี
ความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ นอกจากนี  แม้ ว่ากองทุนจะได้ ป้องกันความเสี&ยงจากอัตราแลกเปลี&ยนไว้
แล้ ว แต่อาจจะป้องกันความเสี&ยงได้ ไม่หมด และอาจมีกรณีที&ไม่สามารถแลกเปลี&ยนเงิน (Inconvertibility) และ/หรื อนําเงินกลับประเทศได้
6. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย0 (Interest Rate Risk)
โดยทัว& ไป ราคาของตราสารหนี จะเปลี&ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี&ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยและตามปกติ ตราสารหนีท ี&มี
อายุคงเหลือยิ&งยาวนานเท่าไร การเปลี&ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยก็จะยิ&งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ นเท่านัน
7. ความเสียงทีเกียวข้ องกับตราสารหนีท0 ใี นปั จจุบันผู้ออกตราสารไม่ จ่ายชําระดอกเบีย0 (Defaulted Debt Securities Risk)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ท ี&ในปั จจุบนั ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบีย (Defaulted Debt Securities) ในกรณี ที&
ผู้จดั การกองทุนมีความเห็นว่า ผู้ออกตราสารหนี น่าจะสามารถกลับมาจ่ายชําระดอกเบี ยได้ หรื อพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีพฒ
ั นาการในทางที&เป็ น
ผลดีในอนาคตอันใกล้ ตราสารลักษณะดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี&ยงที&จะเกิดผลขาดทุนจากการผิดนัดชําระหนีอ าจจะมีระดับสูงขึน

สําหรั บบริ ษัทจัดการ
สําหรับตราสารหนี ที&มีคณ
ุ ภาพด้ อยกว่า เนื&องจากตราสารลักษณะดังกล่าวโดยทัว& ไปจะไม่ได้ มีการคํ าประกัน (unsecured) และมักจะได้ รับการ
ชําระหนี ภายหลังจากเจ้ าหนี อื&นของผู้ออกตราสาร นอกจากนี  กองทุนอาจจะมีค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ&ม หากกองทุนต้ องใช้ ความพยายามในการให้
ได้ รับชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ยจากตราสารที&ผิดนัดชําระหนี ดังกล่าว
8. ความเสียงทีเกียวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)
เพื&อเพิ&มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ โดยอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายและข้ อจํากัดในการ
ลงทุนของกองทุนทังนี
 ก ารใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ และการทําธุรกรรมเพื&อป้องกันความเสี&ยง (hedging) อาจจะบรรลุวตั ถุประสงค์หรื ออาจจะไม่
บรรลุวัต ถุประสงค์ ที& ว างไว้ ก็ ไ ด้ อี ก ทัง ยังมี ความเสี& ย งที& เกี& ยวข้ องด้ ว ย ผลการดํ าเนิ น งานและมูลค่า ของตราสารอนุพันธ์ จะขึน กับ ผลการ
ดําเนินงานและมูลค่าของสินทรัพย์หรื อตัวแปรอ้ างอิง ตราสารอนุพนั ธ์ จะมีต้นทุนที&เกี&ยวข้ องอาจมีความผันผวนและอาจจะเกี&ยวข้ องกับการลงทุน
เพียงเล็กน้ อยเมื&อเปรี ยบเทียบกับความเสี&ยง ความสําเร็ จในใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ อาจจะขึน อยู่กับความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการคาดการ
ความเคลื&อนไหวของตลาดความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องรวมถึงการไม่สามารถส่งมอบ การที&ผ้ ูเกี&ยวข้ องอื&นๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อไม่
สามารถปิ ดสถานะได้ เนื&องจากตลาดไม่มีสภาพคล่อง ในการซื อขายตราสารอนุพนั ธ์ บางชนิ ดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ยเป็ นพิเศษ ความเสี&ยงที&กองทุนจะเกิดผลขาดทุนจาก swap transaction แบบ net basis จะขึน อยู่กับคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดมีข้อผูกพันที&
จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้ กับอีกฝ่ ายหนึ&งในกรณีที&ค่สู ญ
ั ญาผูกพันที&จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง (net amount) ให้ กับกองทุน
ความเสี&ยงที&จะขาดทุนของกองทุนเท่ากับการขาดทุนทังจํ
 านวนที&กองทุนมีสิทธิ ได้ รับ หากกองทุนเป็ นฝ่ ายผูกพันที&จะต้ องจ่ายชําระส่วนต่าง
(net amount) ความเสี&ยงที&จะขาดทุนของกองทุนจํากัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพนั ธ์ แบบ OTC derivative instruments จะ
มีระดับความเสี&ยงสูงกว่า เนื&องจากมีสภาพคล่องและการกํากับดูแล (regulated) ตํ&ากว่า
9. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk)
ความเสี&ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที&ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน ลง เนื&องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที&เกี&ยวข้ อง ซึง& อาจทําให้ กองทุนได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากระดับความผันผวนในตลาดการเงิน
10. ความเสียงทีเกียวข้ องกับเงินฝาก
ในกรณีที&กองทุนนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงิน อาจมีความเสี&ยงต่อการขาดทุนจากเงินฝากและอาจได้ รับผลตอบแทนที&
ลดลงอันเนื&องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรื อหากไม่มีการชําระเงินดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินต้ นคืนจากเงินลงทุน
ในส่วนนี ได้
11. ความเสียงด้ านผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Comparative Returns)
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนที&ผ้ ลู งทุนได้ รับอาจตํ&ากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินที&กองทุนลงทุนโดยผู้ลงทุน
แต่ละราย
12. ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีกองทุน
ลงทุน (Country Risk)
เกิดจากการเปลี&ยนแปลงภายในประเทศที&กองทุนนําเงินไปลงทุน ซึง& อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
13. ความเสียงทีเกียวข้ องกับตัวกลางท้ องถินและผู้ดูแลทรัพย์ สิน
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้ องดําเนินการผ่านตัวกลาง นายหน้ า ธนาคาร ผู้ดูแลทรัพย์ สิน หรื อหน่วยงานท้ องถิ& นอื&นๆ ทําให้
กองทุนมีความเสี&ยงที&เกี& ยวข้ องกับการผิ ดนัด การล้ มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรื อการฉ้ อฉลของตัวกลาง นายหน้ า ธนาคาร ผู้ดูแ ล
ทรั พย์ สิน หรื อหน่ วยงานเหล่า นัน และมีค วามไม่แน่ นอนว่าทรั พย์ สิ น ของกองทุน จะได้ รับ ความคุ้มครองหรื อไม่ ในกรณี ที& บุค คลดังกล่า ว
ล้ มละลายหรื อมีเหตุการณ์อื&นในทํานองเดียวกัน
14. ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื&องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี&ยงที&ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที&เกิด
วิกฤตการณ์ที&ไม่ปกติ ทําให้ กองทุนไม่สามารถแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศและนําเงินกับเข้ ามาในประเทศได้ ซึง& อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที&กําหนด
15. ความเสียงด้ านภาษีอากร (Tax Considerations)
ผลตอบแทนที&กองทุนมีสิทธิได้ รับอาจต้ องถูกหักภาษี ณ ที&จา่ ย และรวมถึงการหักภาษี ณ ที&จา่ ยตามกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) และเสียภาษี กําไรที&ได้ รับจากการขายสินทรัพย์ทกี& องทุนลงทุน หรื อจากการโอนเงินลงทุน บริ ษัทจัดการไม่สามารถ

สําหรั บบริ ษัทจัดการ
รับรองได้ วา่ จะไม่มีการเรี ยกเก็บภาษี หกั ณ ที&จา่ ยจากเงินที&พงึ ชําระให้ แก่กองทุนในส่วนที&เกี&ยวกับทรัพย์สินทีล& งทุน นอกจากนี  กฎหมายภาษี
ในประเทศต่างๆ ที&กองทุนลงทุนอาจเปลี&ยนแปลงเป็ นครัง คราวและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
16. ความเสียงจากปั จจัยทีควบคุมไม่ ได้ คือความเสี&ยงต่างๆ ที&อาจเกิดขึ นโดยไม่สามารถคาดคะเนและควบคุมได้
หมายเหตุ
* ความเสียงทีแจ้ งไว้ ข้างต้ น บลจ ธนชาต มิได้ ประกันความเสียงดังกล่ าวข้ างต้ นแต่ อย่ างใด
** การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ ใช่ การฝากเงิน และไม่ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ลงทุนจึง
อาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนัน0 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ0 มือเห็นว่ า การลงทุนในกองทุนนีเ0 หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสียงทีอาจเกิดขึน0 จากการลงทุนในกองทุนนีไ0 ด้
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิ ติ บุ ค คล..............................................................เลขที& ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
................................................. (หากมี) ขอให้ คํารับรองต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (“บลจ. ธนชาต”) ว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้
ลงทุนประเภทดังต่อไปนี  (โปรดเลือกเพียงข้ อเดียวเท่านัน)

ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ าพเจ้ ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในครั ง0 แรกตัง0 แต่ 500,000 บาทขึน0 ไป)
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) แบ่ งเป็ น 2 กรณี ดังนี 0
บุคคลธรรมดาซึง& นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ&งดังนี 
มีสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์หกั ด้ วยหนี สิน) ตังแต่
 50 ล้ านบาทขึ นไป ทังนี
  สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ซึง& ใช้ เป็ นที&พกั อาศัยประจําบุคคลนัน
มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
 4 ล้ านบาทขึ นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้ าตังแต่
 10 ล้ านบาทขึ นไป(ไม่นบั รวมเงินฝาก)
นิติบคุ คลที&มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ&งดังนี 
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที&ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 100 ล้ านบาทขึ นไป
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้ าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ& ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 20 ล้ านบาท
ขึ นไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
ข้ าพเจ้ าขอให้ คํารับรองต่อ บลจ.ธนชาต ว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและได้ ศกึ ษาหนังสือชี ชวน ข้ อมูลของกองทุน เอกสารแนบต่างๆ และ
เอกสารอื&นใดที&ใช้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้ างต้ นที& บลจ. ธนชาต ได้ จดั ทําขึ นอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทังข้
 าพเจ้ าได้
รับทราบคําเตือนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที&สําคัญในเรื& องต่างๆ ที&สําคัญ ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น ความเสี&ยงที&
สําคัญของกองทุน เป็ นต้ น) เป็ นอย่างดีแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที&จะลงทุนในกองทุนนี  และสามารถหรื อพร้ อมที&จะรับความเสี&ยงทังปวงตามที

&ระบุไว้
ข้ างต้ น และข้ าพเจ้ ารับทราบว่า กองทุนที&ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี  อาจเป็ นกองทุนที&มีระดับความเสี&ยงสูงกว่าระดับความเสี&ยงที&ข้าพเจ้ าสามารถ
ลงทุนได้ และข้ าพเจ้ าได้ รับคําชี แ จงเพิ&มเติมเกี& ยวกับระดับความเสี&ยงของกองทุนที&ระบุไว้ ในหนังสือฉบับ นี แ ล้ ว จึงได้ ลงลายมื อชื&อไว้ เป็ น
หลักฐาน

...................................................................................... ผู้ลงทุน
(
)
(พร้ อมประทับตราบริษัท (หากมี))
วันที&.....................................................................

