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กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอนิคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(T-INCOMEAI)  
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั 

Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2566 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) 

 

กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

 

กลุม่ Foreign Investment Allocation 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 

ลงทนุกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund กองทนุหลกั ลงทนุเพ่ือ
สร้ำงรำยได้ที่สม ่ำเสมอจำกกำรลงทนุในตรำสำรหนี ้ตรำสำรทนุ และ REITs ที่ออกโดยประเทศ
ตำ่งๆ รวมถึงตลำดเกิดใหม ่ กองทนุหลกับริหำรจดักำรโดย JP Morgan Asset Management 

 

มุง่หวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั โดยกองทนุหลกัมุง่หวงัให้ผลประกอบกำร
เคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั 

ผลการดาํเนินงานและดัชนีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ (% ต่อปี) 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 

 
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทนุ 0.83 0.83 3.76 -8.57 

ดชันีชีว้ดั (THB) 3.69 3.69 0.49 -2.04 

ดชันีชีว้ดั (USD) 4.75 4.75 11.05 -4.85 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั 1.75 1.75 4.82 -10.34 

ควำมผนัผวนกองทนุ 5.07 5.07 6.47 8.00 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 11.19 11.19 13.02 13.13 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (USD) 7.73 7.73 9.96 11.01 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

กองทนุ 4.16 0.57 - 1.11 

ดชันีชีว้ดั (THB) 10.00 6.53 - 5.18 

ดชันีชีว้ดั (USD) 8.28 4.55 - 5.81 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั 3.63 0.00 - - 

ควำมผนัผวนกองทนุ 7.09 7.17 - 6.71 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 10.69 10.60 - 9.42 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (USD) 9.02 9.41 - 8.38 
 

ระดับความเส่ียง 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

คาํอธิบาย 

ลงทนุในตรำสำรทนุ ตรำสำรหนี ้โดยมสีดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำร
ทนุน้อยกวำ่ 80% ของ NAV 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วนัจดทะเบียนกองทนุ 01 ธ.ค. 2558 

วนัเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล ไมมี่นโยบำยจำ่ยเงินปันผล 

กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ไมเ่กินปีละ 12 ครัง้ 

อำยกุองทนุ ไมก่ ำหนด 

 

ดัชนีชีว้ัด :  

1. ดชันี Barclays US High Yield สดัสว่น 40% 

หมำยเหต ุ: ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน  

2. ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to 

USD สดัสว่น 35%  

หมำยเหต ุ: ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน  

3. Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) 

Hedged to USD สดัสว่น 25%  

หมำยเหต ุ: ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน  

    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมดุ ผลกำร
ด ำเนินงำนน้อยกวำ่ 1 ปี ค ำนวณตำมระยะเวลำจริง  

 

คาํเตือน : 
  กำรลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมตอ่ต้ำนทจุริต: มีบริษัทแมด่แูลให้ท ำตำมกฎหมำย 

จดัอนัดบักองทนุ Morningstar  

 

  



T-INCOMEAI  

 

การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวนัท ำกำร วนัท ำกำรขำยคืน : ทกุวนัท ำกำร 

เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. 
กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 500000 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : 1000 บำท 

กำรซือ้ครัง้ถดัไปขัน้ต ่ำ : 1000 บำท ยอดคงเหลือขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

 
ระยะเวลำรับเงินคำ่ขำยคืน : T+4 

Remark : ปัจจบุนัและในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 4 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำรำยกำรซือ้ขำย 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจดักำร 2.1400 0.802  

รวมคำ่ใช้จำ่ย 5.3500 1.006 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดคูำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ที่หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 2.140 1.070 

กำรรับซือ้คืน 2.140 ยกเว้น 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 2.140 1.070 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 2.140 ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 53.50 5 

หมำยเหต ุ: 1.คำ่ธรรมเนียมกำรขำย 1.1ลงทนุน้อยกวำ่ 50 ล้ำนบำท เรียกเก็บ 1.070% 1.2ลงทนุ
ตัง้แต ่50 ล้ำนบำทขึน้ไป เรียกเก็บ 0.535% 2.คำ่โอน 5 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย (คิด
คำ่ธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แตไ่มเ่กิน 1,000 บำทตอ่ครัง้) 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ช่ือประเภททรัพย์สิน % NAV 

หน่วยลงทนุ ในตำ่งประเทศ 96.99 

เงินฝำกและอ่ืนๆ 3.02 
 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

JPMorgan Investment Funds-

Global Income Fund -A USD 

HDG D (JPGIAHD) 

96.99 

 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown -21.98%   

 

    Recovering Period 11 เดือน   

 

    FX Hedging 91.00%   

 

    Sharpe Ratio 0.35   

 

    อตัรำสว่นหมนุเวียนกำรลงทนุ 13.53% 
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ผู้จัดการกองทุนรวม 

น.ส. ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันำ ( ตัง้แต ่02 พ.ค. 2562 ) 
 

 

ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) 
ช่ือกองทุน : JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund -A USD HDG D ISIN code : LU0815074496 

Bloomberg code : JPGIAHD LX  

 

คาํอธิบาย 

 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตัง้แต่จัดตัง้กองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

 

Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้แต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จัดการกองทุนและทาํให้มีต้นทุนการซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคาํนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน 

 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีว้ัด ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีว้ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชีว้ัดมากขึน้ 

 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้คาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีท้ี่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 



 ส ำหรับผู้ลงทุน 

 
หนังสือรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน  

ควำมเส่ียงที่ส ำคัญของกองทุน 
กองทนุนีเ้หมาะกบัผูล้งทนุที่ยอมรบัความเสี่ยงไดส้งูและรบัทราบว่าความเสี่ยงของ กองทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม “ไม่จ ากดัเพียงความ

เสี่ยงดงัต่อไปนี”้ 

1. ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมใน
ต่ำงประเทศทีก่องทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม จะพิจำรณำลงทุน 
- ผลประกอบการของกองทุนนีจ้ะขึน้อยู่กับผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่งกองทุนหลัก  JPMorgan Investment Funds – 

Global Income Fund  ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุน และหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์
(REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้อกตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หากรายไดห้ลักหรือราคาตลาดของ
หลักทรัพย์/ตราสารเหล่านี ้ได้รับผลกระทบในทางลบ จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพและความสามารถของผู้บริหาร การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็นตน้ กรณีเหล่านีจ้ะมีผลลบต่อผลตอบแทนและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
ดว้ย 

- เนื่องจากกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund  สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่ มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ใน
อตัราส่วนที่มากกว่าอตัราส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึ่ง
ส่งผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดได ้และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทนุอาจจะไม่ไดร้บัเงินคืนตามที่ระบใุน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม  

- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสม
กับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทั่วไป  ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความ
เขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ  ผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์าร
ลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund  มีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ 
มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยทุธก์ารลงทนุ การวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การบริหารความเสี่ยง 
และปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุ อาจจะท าใหไ้ม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลกัทรพัย/์ตราสารที่กองทุนลงทุนจะมีราคา
ลดลง เนื่องจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับ
หลกัทรพัย/์ตราสารอื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ไดป้ระเมินไว ้

2. กองทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม มีเป้ำหมำยที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Investment Risk)  
ผูจ้ัดการกองทนุจะไม่ไดใ้ชก้ารบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively managed) จึงอาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากการปรบัตวัลดลงของมลูค่า
หน่วยลงทุนของ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ที่กองทุนนีล้งทุน  โดยผู้จัดการกองทุนนี  ้จะไม่ไดพ้ยายาม
บริหารกองทนุแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

3. ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศต่าง ๆ ที่กองทนุไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน   อตัราดอกเบีย้ 
และปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

การลงทุนของกองทนุในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รฐับาล หรือองคก์รที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) 
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทนุที่เกี่ยวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึน้ เม่ือมีการลงทุนในหลักทรพัยข์องประเทศที่อยู่ในช่วงก าลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาด
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรพัยท์ี่กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้น ๆ ( investment and 
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านัน้จะเกิด
ความผนัผวนอย่างผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศที่มีการพฒันามากกว่า ความเสี่ยงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของ
ภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากัดในขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดับความเคร่งครดัที่ต  ่ากว่าในกฎเกณฑเ์กี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลต่อ       
ผูล้งทุน ความหลากหลายของจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแลว้ ซึ่งขอ้จ ากัดของตลาดในประเทศ
ก าลงัพัฒนาเหล่านีอ้าจมีผลท าใหก้องทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดไดต้ามเวลาและราคาที่ตอ้งการ  ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย
ภาษีอากร  ความจ ากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติ
และระดบัภมิูภาค ความเสี่ยงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเกี่ยวกับการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ โดยรฐับาลของ
ประเทศนัน้ ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทนุ 

4. ควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax Considerations) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่        

ผูล้งทนุ 

5. ควำมเส่ียงจำกปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทนุในประเทศที่กฎหมายไม่มีความ

ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ   ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย (terrorist actions) 

ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัน้ ๆ   ความเสี่ยงใน

กรณีที่หน่วยงานก ากบัดแูล (regulators) หน่วยงานก ากับดแูลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องประเทศ

ที่ลงทุน บงัคบัใชม้าตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านีบ้ังคบัใชใ้นอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทนุได ้

6.  ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Currency /Exchange Rate Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะท าให้
ผลตอบแทนที่ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้บนเงินสกลุทอ้งถิ่นของประเทศที่ไปลงทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ

ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะขึน้อยู่กับดุลยพินิจที่ผูจ้ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ทัง้นี ้กองทุนอาจไม่

จ าเป็นจะตอ้งปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นสกลุเงินบาทเต็มจ านวนหรือตลอดเวลา จึงอาจยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่  

ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง

อาจมีตน้ทนุ ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ 

7.  ควำมเส่ียงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันหรือสัญญำได้ (Default Risk/Credit Risk/Business 

Risk/Counter-party Risk)  ไดแ้ก่ โอกาสที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีไ้ม่สามารถจ่ายช าระหนีไ้ดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาที่ก าหนดไว ้หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลกัที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย 

ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสรา้งเงินทนุและการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คณุภาพของการบริหาร เป็นตน้  

รวมถึงในกรณีที่กองทุนเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ผูกพันกับคู่สญัญา เช่น การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อาจมีความเสี่ยงหากคู่สญัญาที่

กองทนุท าธุรกรรมดว้ยไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัหรือสญัญาดงักล่าวไดห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัไดอ้ย่างสมบรูณ ์ ในการบริหาร

ความเสี่ยงในส่วนนี ้กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพืน้ฐานของคู่สญัญาก่อนเขา้ท าสญัญา เช่น การพิจารณาอนัดบัความน่าเชื่อถือของคู่สญัญา เป็น

ตน้ 
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และโอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุน้หรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม  ผลการ
ด าเนินงาน  ความสามารถของผูบ้ริหารบริษัท ความเสี่ยงดา้นการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัทผูอ้อกหุน้หรือ ตราสาร รวมถึง
ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ  เป็นตน้   

8.  ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ไดแ้ก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา 
จ านวน และระยะเวลาที่ตอ้งการได ้ทัง้นี ้กองทนุจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ และสอดคลอ้งกับนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ 
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทนุลงทนุในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ  อาจส่งผลกระทบในทางลบหรือท าให้
กองทุนไม่สามารถซือ้ขายหลักทรพัยใ์นต่างประเทศได ้หรือส่งผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจท าใหก้องทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายคืน และ
ไดร้บัเงินจากการขายคืนหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศตามจ านวนและหรือเวลาที่ก าหนด 

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงของกองทุน คือการที่ผูล้งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  ทั้งนี  ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงของกองทนุไดท้ัง้หมด   

10. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ กรณีที่กองทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุและหรือผลประโยชน ์ที่เกิดจากการลงทนุในประเทศหนึ่ง ๆ กลบัมาในประเทศได ้หรือมีขอ้จ ากดัใน
การน าเงินกลบั เช่น exchange controls หรือ ตอ้งไดร้บัการอนญุาตจากรฐับาลของประเทศนัน้ ๆ ในการด าเนินการ     เป็นตน้ 

11. ควำมเส่ียงอ่ืน ๆ    

ความเสี่ยงที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการ
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่าย ซึ่งตอ้งด าเนินการตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global 
Income Fund หรือตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม   อ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน JPMorgan Investment 
Funds – Global Income Fund ซึ่งอาจท าใหมี้ความเสี่ยงเพิ่มขึน้ 

หมำยเหตุ 
* ควำมเส่ียงทีแ่จ้งไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร  มิได้ประกันควำมเส่ียงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด 
** กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน และไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ผู้ลงทุนจึง
อำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเหน็ว่ำ กำรลงทุนในกองทุนนีเ้หมำะสมกับ
วัตถุประสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนนีไ้ด้ 
*** กำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนทีมี่ควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรลงทุนหรือท ำธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนท่ัวไป แม้ว่ำลูกค้ำจะเคยมีประสบกำรณใ์นกำรลงทุนหรือท ำ
ธุรกรรมในผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนมำก่อน ลูกค้ำควรท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมเส่ียงและเง่ือนไขเฉพำะตัวของผลิตภัณฑใ์น
ตลำดทุนดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกคร้ัง 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นติิบคุคล..............................................................เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ.............................................. 
(หากมี) ขอใหค้ ารบัรองต่อ บริษัทจดัการ ว่า ขา้พเจา้เป็น  ผูล้งทนุประเภทดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านัน้) 

ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ำพเจ้ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บำทขึน้ไป) 
ผู้ลงทุนสถำบัน (Institutional Investor) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

       ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
บคุคลธรรมดาซึ่งนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

มีสินทรพัยส์ทุธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนีส้นิ) ตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรพัยด์งักล่าวไม่นบัรวมมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์
ซึ่งใชเ้ป็นที่พกัอาศยัประจ าบคุคลนัน้ 
มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป 
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มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป(ไม่นบัรวมเงินฝาก) 
นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

มีส่วนของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป 
มีเงินลงทนุในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีลา่สดุทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 20 ลา้นบาท
ขึน้ไป (ไม่นบัรวมเงินฝาก) 

ขา้พเจา้ขอใหค้ ารบัรองต่อ บริษัทจดัการ ว่า ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและไดศ้กึษาหนงัสือชีช้วน ขอ้มลูของกองทนุ (โปรดระบชุื่อกองทนุ) 
........................................................................................................................ เอกสารแนบต่างๆ และเอกสารอ่ืนใดที่ใชใ้นการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทนุดงักล่าวขา้งตน้ที่ บริษัทจดัการ ไดจ้ดัท าขึน้อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทัง้ขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือนและการเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  าคญัในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างมีนยัส าคญั (เช่น ความเสี่ยงที่ส  าคญัของกองทนุ เป็นตน้) เป็นอย่างดีแลว้  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถหรือพรอ้มที่จะรบัความเสี่ยงทัง้ปวงตามที่ระบุไว้
ขา้งตน้ และขา้พเจา้รบัทราบว่า กองทนุที่ระบไุวใ้นหนงัสือฉบบันี ้อาจเป็นกองทนุที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ขา้พเจา้สามารถ
ลงทุนได ้และขา้พเจา้ไดร้บัค าชีแ้จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดบัความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไวใ้นหนังสือฉบบันีแ้ลว้ ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัความ
เสียหายจากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงที่จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บลจ.ธนชาต แต่อย่างใด จึงไดล้งลายมือ
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
             ...................................................................................... ผูล้งทนุ 
                        (      ) 
                                                                                              (พรอ้มประทบัตราบรษิัท (หากมี)) 
                           วนัที่..................................................................... 
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หนังสือรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน  
ควำมเส่ียงที่ส ำคัญของกองทุน 
กองทนุนีเ้หมาะกบัผูล้งทนุที่ยอมรบัความเสี่ยงไดส้งูและรบัทราบว่าความเสี่ยงของ กองทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม “ไม่จ ากดัเพียงความ

เสี่ยงดงัต่อไปนี”้ 

1. ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมใน
ต่ำงประเทศทีก่องทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม จะพิจำรณำลงทุน 
- ผลประกอบการของกองทุนนีจ้ะขึน้อยู่กับผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่งกองทุนหลัก  JPMorgan Investment Funds – 

Global Income Fund  ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุน และหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์
(REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้อกตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หากรายไดห้ลักหรือราคาตลาดของ
หลักทรัพย์/ตราสารเหล่านี ้ได้รับผลกระทบในทางลบ จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพและความสามารถของผู้บริหาร การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็นตน้ กรณีเหล่านีจ้ะมีผลลบต่อผลตอบแทนและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
ดว้ย 

- เนื่องจากกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund  สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่ มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ใน
อตัราส่วนที่มากกว่าอตัราส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึ่ง
ส่งผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดได ้และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทนุอาจจะไม่ไดร้บัเงินคืนตามที่ระบใุน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม  

- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสม
กับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทั่วไป  ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความ
เขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ  ผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์าร
ลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund  มีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ 
มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยทุธก์ารลงทนุ การวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การบริหารความเสี่ยง 
และปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุ อาจจะท าใหไ้ม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลกัทรพัย/์ตราสารที่กองทุนลงทุนจะมีราคา
ลดลง เนื่องจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับ
หลกัทรพัย/์ตราสารอื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ไดป้ระเมินไว ้

2. กองทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม มีเป้ำหมำยที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Investment Risk)  
ผูจ้ัดการกองทนุจะไม่ไดใ้ชก้ารบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively managed) จึงอาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากการปรบัตวัลดลงของมลูค่า
หน่วยลงทุนของ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ที่กองทุนนีล้งทุน  โดยผู้จัดการกองทุนนี  ้จะไม่ไดพ้ยายาม
บริหารกองทนุแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

3. ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศต่าง ๆ ที่กองทนุไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน   อตัราดอกเบีย้ 
และปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

การลงทุนของกองทนุในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รฐับาล หรือองคก์รที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) 
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทนุที่เกี่ยวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึน้ เม่ือมีการลงทุนในหลักทรพัยข์องประเทศที่อยู่ในช่วงก าลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาด
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรพัยท์ี่กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้น ๆ ( investment and 
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านัน้จะเกิด
ความผนัผวนอย่างผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศที่มีการพฒันามากกว่า ความเสี่ยงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของ
ภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากัดในขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดับความเคร่งครดัที่ต  ่ากว่าในกฎเกณฑเ์กี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลต่อ       
ผูล้งทุน ความหลากหลายของจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแลว้ ซึ่งขอ้จ ากัดของตลาดในประเทศ
ก าลงัพัฒนาเหล่านีอ้าจมีผลท าใหก้องทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดไดต้ามเวลาและราคาที่ตอ้งการ  ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย
ภาษีอากร  ความจ ากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติ
และระดบัภมิูภาค ความเสี่ยงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเกี่ยวกับการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ โดยรฐับาลของ
ประเทศนัน้ ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทนุ 

4. ควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax Considerations) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่        

ผูล้งทนุ 

5. ควำมเส่ียงจำกปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทนุในประเทศที่กฎหมายไม่มีความ

ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ   ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย (terrorist actions) 

ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัน้ ๆ   ความเสี่ยงใน

กรณีที่หน่วยงานก ากบัดแูล (regulators) หน่วยงานก ากับดแูลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องประเทศ

ที่ลงทุน บงัคบัใชม้าตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านีบ้ังคบัใชใ้นอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทนุได ้

6.  ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Currency /Exchange Rate Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะท าให้
ผลตอบแทนที่ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้บนเงินสกลุทอ้งถิ่นของประเทศที่ไปลงทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ

ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะขึน้อยู่กับดุลยพินิจที่ผูจ้ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ทัง้นี ้กองทุนอาจไม่

จ าเป็นจะตอ้งปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นสกลุเงินบาทเต็มจ านวนหรือตลอดเวลา จึงอาจยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่  

ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง

อาจมีตน้ทนุ ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ 

7.  ควำมเส่ียงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันหรือสัญญำได้ (Default Risk/Credit Risk/Business 

Risk/Counter-party Risk)  ไดแ้ก่ โอกาสที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีไ้ม่สามารถจ่ายช าระหนีไ้ดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาที่ก าหนดไว ้หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลกัที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย 

ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสรา้งเงินทนุและการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คณุภาพของการบริหาร เป็นตน้  

รวมถึงในกรณีที่กองทุนเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ผูกพันกับคู่สญัญา เช่น การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อาจมีความเสี่ยงหากคู่สญัญาที่

กองทนุท าธุรกรรมดว้ยไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัหรือสญัญาดงักล่าวไดห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัไดอ้ย่างสมบรูณ ์ ในการบริหาร

ความเสี่ยงในส่วนนี ้กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพืน้ฐานของคู่สญัญาก่อนเขา้ท าสญัญา เช่น การพิจารณาอนัดบัความน่าเชื่อถือของคู่สญัญา เป็น

ตน้ 
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และโอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุน้หรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม  ผลการ
ด าเนินงาน  ความสามารถของผูบ้ริหารบริษัท ความเสี่ยงดา้นการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัทผูอ้อกหุน้หรือ ตราสาร รวมถึง
ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ  เป็นตน้   

8.  ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ไดแ้ก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา 
จ านวน และระยะเวลาที่ตอ้งการได ้ทัง้นี ้กองทนุจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ และสอดคลอ้งกับนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ 
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทนุลงทนุในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ  อาจส่งผลกระทบในทางลบหรือท าให้
กองทุนไม่สามารถซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศได ้หรือส่งผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจท าใหก้องทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายคืน และ
ไดร้บัเงินจากการขายคืนหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศตามจ านวนและหรือเวลาที่ก าหนด 

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงของกองทุน คือการที่ผูล้งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  ทั้งนี  ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงของกองทนุไดท้ัง้หมด   

10. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ กรณีที่กองทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุและหรือผลประโยชน ์ที่เกิดจากการลงทนุในประเทศหนึ่ง ๆ กลบัมาในประเทศได ้หรือมีขอ้จ ากดัใน
การน าเงินกลบั เช่น exchange controls หรือ ตอ้งไดร้บัการอนญุาตจากรฐับาลของประเทศนัน้ ๆ ในการด าเนินการ     เป็นตน้ 

11. ควำมเส่ียงอ่ืน ๆ    

ความเสี่ยงที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการ
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่าย ซึ่งตอ้งด าเนินการตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global 
Income Fund หรือตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม   อ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุ น JPMorgan Investment 
Funds – Global Income Fund ซึ่งอาจท าใหมี้ความเสี่ยงเพิ่มขึน้ 

หมำยเหตุ 
* ควำมเส่ียงทีแ่จ้งไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร  มิได้ประกันควำมเส่ียงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด 
** กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน และไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ผู้ลงทุนจึง
อำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเหน็ว่ำ กำรลงทุนในกองทุนนีเ้หมำะสมกับ
วัตถุประสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนนีไ้ด้ 
*** กำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนทีมี่ควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรลงทุนหรือท ำธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนท่ัวไป แม้ว่ำลูกค้ำจะเคยมีประสบกำรณใ์นกำรลงทุนหรือท ำ
ธุรกรรมในผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนมำก่อน ลูกค้ำควรท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมเส่ียงและเง่ือนไขเฉพำะตัวของผลิตภัณฑใ์น
ตลำดทุนดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกคร้ัง 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นติิบคุคล..............................................................เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ.............................................. 
(หากมี) ขอใหค้ ารบัรองต่อบริษัทจดัการ ว่า ขา้พเจา้เป็น       ผูล้งทนุประเภทดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านัน้) 

ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ำพเจ้ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บำทขึน้ไป) 
ผู้ลงทุนสถำบัน (Institutional Investor) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

       ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
บคุคลธรรมดาซึ่งนบัรวมกบัคูส่มรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

มีสินทรพัยส์ทุธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนีส้นิ) ตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรพัยด์งักล่าวไม่นบัรวมมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์
ซึ่งใชเ้ป็นที่พกัอาศยัประจ าบคุคลนัน้ 
มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป 
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มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป(ไม่นบัรวมเงินฝาก) 
นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

มีส่วนของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป 
มีเงินลงทนุในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีลา่สดุทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 20 ลา้นบาท
ขึน้ไป (ไม่นบัรวมเงินฝาก) 

ขา้พเจา้ขอใหค้ ารบัรองต่อ บริษัทจดัการ ว่า ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและไดศ้กึษาหนงัสือชีช้วน ขอ้มลูของกองทนุ (โปรดระบชุื่อกองทนุ) 
........................................................................................................................ เอกสารแนบต่างๆ และเอกสารอ่ืนใดที่ใชใ้นการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทนุดงักล่าวขา้งตน้ที่ บริษัทจดัการ ไดจ้ดัท าขึน้อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทัง้ขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือนและการเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  าคญัในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างมีนยัส าคญั (เช่น ความเสี่ยงที่ส  าคญัของกองทนุ เป็นตน้) เป็นอย่างดีแลว้  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถหรือพรอ้มที่จะรบัความเสี่ยงทัง้ปวงตามที่ระบุไว้
ขา้งตน้ และขา้พเจา้รบัทราบว่า กองทนุที่ระบไุวใ้นหนงัสือฉบบันี ้อาจเป็นกองทนุที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ขา้พเจา้สามารถ
ลงทุนได ้และขา้พเจา้ไดร้บัค าชีแ้จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดบัความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไวใ้นหนังสือฉบบันีแ้ลว้ ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัความ
เสียหายจากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงที่จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บลจ.ธนชาต แต่อย่างใด จึงไดล้งลายมือ
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
             ...................................................................................... ผูล้งทนุ 
                        (      ) 
                                                                                              (พรอ้มประทบัตราบรษิัท (หากมี)) 
                           วนัที่..................................................................... 



 ส ำหรับบริษัทจัดกำร 

หนังสือรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน  
ควำมเส่ียงที่ส ำคัญของกองทุน 
กองทนุนีเ้หมาะกบัผูล้งทนุที่ยอมรบัความเสี่ยงไดส้งูและรบัทราบว่าความเสี่ยงของ กองทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม “ไม่จ ากดัเพียงความ

เสี่ยงดงัต่อไปนี”้ 

1. ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมใน
ต่ำงประเทศทีก่องทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม จะพิจำรณำลงทุน 
- ผลประกอบการของกองทุนนีจ้ะขึน้อยู่กับผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่งกองทุนหลัก  JPMorgan Investment Funds – 

Global Income Fund  ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุน และหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์
(REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้อกตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หากรายไดห้ลักหรือราคาตลาดของ
หลักทรัพย์/ตราสารเหล่านี ้ได้รับผลกระทบในทางลบ จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพและความสามารถของผู้บริหาร การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็นตน้ กรณีเหล่านีจ้ะมีผลลบต่อผลตอบแทนและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
ดว้ย 

- เนื่องจากกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund  สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่ มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ใน
อตัราส่วนที่มากกว่าอตัราส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึ่ง
ส่งผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดได ้และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทนุอาจจะไม่ไดร้บัเงินคืนตามที่ระบใุน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม  

- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสม
กับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทั่วไป  ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความ
เขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ  ผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์าร
ลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund  มีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ 
มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยทุธก์ารลงทนุ การวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การบริหารความเสี่ยง 
และปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุ อาจจะท าใหไ้ม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลกัทรพัย/์ตราสารที่กองทุนลงทุนจะมีราคา
ลดลง เนื่องจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับ
หลกัทรพัย/์ตราสารอื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ไดป้ระเมินไว ้

2. กองทุนเปิดธนชำตโกลบอลอินคัม มีเป้ำหมำยที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Investment Risk)  
ผูจ้ัดการกองทนุจะไม่ไดใ้ชก้ารบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively managed) จึงอาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากการปรบัตวัลดลงของมลูค่า
หน่วยลงทุนของ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ที่กองทุนนีล้งทุน  โดยผู้จัดการกองทุนนี  ้จะไม่ไดพ้ยายาม
บริหารกองทนุแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

3. ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศต่าง ๆ ที่กองทนุไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน   อตัราดอกเบีย้ 
และปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

การลงทุนของกองทนุในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รฐับาล หรือองคก์รที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) 
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทนุที่เกี่ยวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึน้ เม่ือมีการลงทุนในหลักทรพัยข์องประเทศที่อยู่ในช่วงก าลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาด
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรพัยท์ี่กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้น ๆ ( investment and 
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านัน้จะเกิด
ความผนัผวนอย่างผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศที่มีการพฒันามากกว่า ความเสี่ยงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของ
ภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากัดในขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดับความเคร่งครดัที่ต  ่ากว่าในกฎเกณฑเ์กี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลต่อ       
ผูล้งทุน ความหลากหลายของจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแลว้ ซึ่งขอ้จ ากัดของตลาดในประเทศ
ก าลงัพัฒนาเหล่านีอ้าจมีผลท าใหก้องทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดไดต้ามเวลาและราคาที่ตอ้งการ  ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย
ภาษีอากร  ความจ ากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติ
และระดบัภมิูภาค ความเสี่ยงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเกี่ยวกับการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ โดยรฐับาลของ
ประเทศนัน้ ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทนุ 

4. ควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax Considerations) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่        

ผูล้งทนุ 

5. ควำมเส่ียงจำกปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทนุในประเทศที่กฎหมายไม่มีความ

ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ   ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย (terrorist actions) 

ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัน้ ๆ   ความเสี่ยงใน

กรณีที่หน่วยงานก ากบัดแูล (regulators) หน่วยงานก ากับดแูลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องประเทศ

ที่ลงทุน บงัคบัใชม้าตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านีบ้ังคบัใชใ้นอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทนุได ้

6.  ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Currency /Exchange Rate Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะท าให้
ผลตอบแทนที่ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้บนเงินสกลุทอ้งถิ่นของประเทศที่ไปลงทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ

ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะขึน้อยู่กับดุลยพินิจที่ผูจ้ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ทัง้นี ้กองทุนอาจไม่

จ าเป็นจะตอ้งปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นสกลุเงินบาทเต็มจ านวนหรือตลอดเวลา จึงอาจยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่  

ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง

อาจมีตน้ทนุ ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ 

7.  ควำมเส่ียงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันหรือสัญญำได้ (Default Risk/Credit Risk/Business 

Risk/Counter-party Risk)  ไดแ้ก่ โอกาสที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีไ้ม่สามารถจ่ายช าระหนีไ้ดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาที่ก าหนดไว ้หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลกัที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย 

ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสรา้งเงินทนุและการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คณุภาพของการบริหาร เป็นตน้  

รวมถึงในกรณีที่กองทุนเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ผูกพันกับคู่สญัญา เช่น การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อาจมีความเสี่ยงหากคู่สญัญาที่

กองทนุท าธุรกรรมดว้ยไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัหรือสญัญาดงักล่าวไดห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัไดอ้ย่างสมบรูณ ์ ในการบริหาร

ความเสี่ยงในส่วนนี ้กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพืน้ฐานของคู่สญัญาก่อนเขา้ท าสญัญา เช่น การพิจารณาอนัดบัความน่าเชื่อถือของคู่สญัญา เป็น

ตน้ 



 ส ำหรับบริษัทจัดกำร 

และโอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุน้หรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม  ผลการ
ด าเนินงาน  ความสามารถของผูบ้ริหารบริษัท ความเสี่ยงดา้นการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัทผูอ้อกหุน้หรือ ตราสาร รวมถึง
ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ  เป็นตน้   

8.  ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ไดแ้ก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา 
จ านวน และระยะเวลาที่ตอ้งการได ้ทัง้นี ้กองทนุจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ และสอดคลอ้งกับนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ 
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทนุลงทนุในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ  อาจส่งผลกระทบในทางลบหรือท าให้
กองทุนไม่สามารถซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศได ้หรือส่งผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจท าใหก้องทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายคืน และ
ไดร้บัเงินจากการขายคืนหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศตามจ านวนและหรือเวลาที่ก าหนด 

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงของกองทุน คือการที่ผูล้งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  ทั้งนี  ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงของกองทนุไดท้ัง้หมด   

10. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ กรณีที่กองทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุและหรือผลประโยชน ์ที่เกิดจากการลงทนุในประเทศหนึ่ง ๆ กลบัมาในประเทศได ้หรือมีขอ้จ ากดัใน
การน าเงินกลบั เช่น exchange controls หรือ ตอ้งไดร้บัการอนญุาตจากรฐับาลของประเทศนัน้ ๆ ในการด าเนินการ     เป็นตน้ 

11. ควำมเส่ียงอ่ืน ๆ    

ความเสี่ยงที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการ
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่าย ซึ่งตอ้งด าเนินการตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global 
Income Fund หรือตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม   อ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับ กองทุน JPMorgan Investment 
Funds – Global Income Fund ซึ่งอาจท าใหมี้ความเสี่ยงเพิ่มขึน้ 

หมำยเหตุ 
* ควำมเส่ียงทีแ่จ้งไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร  มิได้ประกันควำมเส่ียงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด 
** กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน และไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ผู้ลงทุนจึง
อำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเหน็ว่ำ กำรลงทุนในกองทุนนีเ้หมำะสมกับ
วัตถุประสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนนีไ้ด้ 
*** กำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนทีมี่ควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรลงทุนหรือท ำธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนท่ัวไป แม้ว่ำลูกค้ำจะเคยมีประสบกำรณใ์นกำรลงทุนหรือท ำ
ธุรกรรมในผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนมำก่อน ลูกค้ำควรท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมเส่ียงและเง่ือนไขเฉพำะตัวของผลิตภัณฑใ์น
ตลำดทุนดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกคร้ัง 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นติิบคุคล..............................................................เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ.............................................. 
(หากมี) ขอใหค้ ารบัรองต่อบริษัทจดัการ ว่า ขา้พเจา้เป็น       ผูล้งทนุประเภทดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านัน้) 

ผู้มีเงินลงทุนสูง(โดยข้ำพเจ้ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บำทขึน้ไป) 
ผู้ลงทุนสถำบัน (Institutional Investor) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

       ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
บคุคลธรรมดาซึ่งนบัรวมกบัคูส่มรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

มีสินทรพัยส์ทุธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนีส้นิ) ตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรพัยด์งักล่าวไม่นบัรวมมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์
ซึ่งใชเ้ป็นที่พกัอาศยัประจ าบคุคลนัน้ 
มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป 
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มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป(ไม่นบัรวมเงินฝาก) 
นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

มีส่วนของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป 
มีเงินลงทนุในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีลา่สดุทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 20 ลา้นบาท
ขึน้ไป (ไม่นบัรวมเงินฝาก) 

ขา้พเจา้ขอใหค้ ารบัรองต่อ บริษัทจดัการ ว่า ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและไดศ้กึษาหนงัสือชีช้วน ขอ้มลูของกองทนุ (โปรดระบชุื่อกองทนุ) 
........................................................................................................................ เอกสารแนบต่างๆ และเอกสารอ่ืนใดที่ใชใ้นการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทนุดงักล่าวขา้งตน้ที่ บริษัทจดัการ ไดจ้ดัท าขึน้อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทัง้ขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือนและการเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  าคญัในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างมีนยัส าคญั (เช่น ความเสี่ยงที่ส  าคญัของกองทนุ เป็นตน้) เป็นอย่างดีแลว้  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถหรือพรอ้มที่จะรบัความเสี่ยงทัง้ปวงตามที่ระบุไว้
ขา้งตน้ และขา้พเจา้รบัทราบว่า กองทนุที่ระบไุวใ้นหนงัสือฉบบันี ้อาจเป็นกองทนุที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ขา้พเจา้สามารถ
ลงทุนได ้และขา้พเจา้ไดร้บัค าชีแ้จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดบัความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไวใ้นหนังสือฉบบันีแ้ลว้ ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัความ
เสียหายจากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงที่จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จาก บลจ.ธนชาต แต่อย่างใด จึงไดล้งลายมือ
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
             ...................................................................................... ผูล้งทนุ 
                        (      ) 
                                                                                              (พรอ้มประทบัตราบรษิัท (หากมี)) 
                           วนัที่..................................................................... 

 


