
 

 

 
ที่ ย.ท. 01681/2564 

  วนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 

เร่ือง     แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ (UIF) และ  
 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  (UIFRMF) 

เรียน     ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจดัการ") ในฐานะผู้จดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกัส ฟันด์ (UIF) และ
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UIFRMF) (“กองทนุรวม”) ขอแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมดงักลา่ว โดยมีการแก้ไขในเร่ือง
การเปลี่ยนกองทุนหลัก( Master fund ) เปลี่ยนดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) และเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก( Master fund ) โดยมี
สาระส าคญั ดงันี ้  

เร่ือง เดิม ใหม่ 

เปลี่ยนช่ือกองทุน  กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ (UIF) 

 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
(UIFRMF) 

 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) 

 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการ 
เลีย้งชีพ (UGBFRMF) 

เปลี่ยนกองทุนหลัก 
(Master Fund) 

UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United 
Income Focus Trust - Class USD Dist 

JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund 
class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) 

เปลี่ยนดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง 
(Benchmark) 

1. ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to 
USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ
หลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่
สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 35.00%  
2. ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็น
ดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master 
Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท 
ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 5.00%  
3. ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Total Return Index Value Hedged USD  
ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ ด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุ
เงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 25.00%  
4. ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total 
Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย
อตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 15.00%  
5. ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD 
(Hedged) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 20.00% 

1. J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total 
Return Gross) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย
ต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่
สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 50%  
2. MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to 
USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ
หลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 45%  
3. MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 
ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ ผลตอบแทน 5% 
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ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีหวัข้อในการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้

ที่ เร่ือง 
1 ชื่อ ประเภท และ อายขุองโครงการ จดัการกองทนุรวม 
2 จ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคา ของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย  
3 วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุลกัษณะพิเศษ การลงทนุในตา่งประเทศ  

การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย ลว่งหน้า ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุ 
4 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) 
5 การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
8 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
9 การหยดุขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การแก้ไขดงักลา่ว มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

บริษัทจดัการขอขอบพระคณุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจดัการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวงัวา่จะได้รับการสนับสนนุจากทกุท่านอย่าง
ตอ่เน่ือง หากทา่นมีข้อสงสยัหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อได้ที่งานบริการนกัลงทนุ โทร.0 2786 2222 หรือท่านสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.uobam.co.th        

 

                                         ขอแสดงความนบัถือ  
                                                         บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

   

                                           
           (รัชดา ตัง้หะรัฐ) 
                                                        กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
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ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุน (ที่ได้รับความเหน็ชอบเป็นการทั่วไป) กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) และ  
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UIFRMF) 

 

เรื่อง เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 

1. ชื่อ ประเภท และ

อายุของโครงการ

จัดการกองทนุรวม : 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด์ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Income Focus Fund 

1.3. ชื่อย่อ : UIF 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Global Balanced Fund 

1.3. ชื่อย่อ : UGBF 

เพื่อให้สอดคล้องกบั Master 

fund 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด์ เพื่อ

การเลีย้งชีพ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Income Focus Fund RMF  

1.3. ชื่อย่อ : UIFRMF 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการ

เลีย้งชีพ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Global Balanced Fund RMF 

1.3. ชื่อย่อ : UGBFRMF 

2. จาํนวนเงนิทนุของ

โครงการจัดการกองทนุ

รวม มูลค่าที่ตราไว้ 

จาํนวน ประเภท ราคา

ของหน่วยลงทุนที่เสนอ

ขาย : 

- 2.1.1 จํานวนเงินทนุของโครงการเริ่มต้น : …………………………….. เพิ่มเติมตาม สน.29/2564 

3. วัตถุประสงค์ของ

โครงการจดัการ

กองทุนรวม ชนิด

กองทุนรวม ประเภท

กองทุนรวม นโยบาย

การลงทุนลักษณะ

พเิศษ การลงทนุใน

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทนุ.........................................โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ 

UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus 

Trust - Class USD Dist (กองทนุหลกั) โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ใน

การลงทนุเพื่อสร้างรายรับอย่างสมํ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุ และการเติบโตของ

เงินลงทนุในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินที่

หลากหลายซึง่รวมถึงทรัพย์สินประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุ และตราสาร

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทนุ................................................โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ 

JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global 

Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทนุหลกั) โดยกองทนุดงักลา่วมี

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับให้กบั

นกัลงทนุ ผ่านการลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีข้องบริษัททัว่โลก รวมไปถึงตรา

เปลี่ยนกองทนุหลกั 
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เรื่อง เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 

ต่างประเทศ การลงทุน

ในสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า ประเภทและ

อัตราส่วนการลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นหรือการ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่

จะลงทุน 

หนี ้เป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกตา่งๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บรุิมสิทธิและ

สกลุเงิน เป็นต้น) โดยกองทนุเปิด .................. จะลงทนุในกองทนุหลกัโดย

เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม และสว่นที่เหลือจะนําเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

สารหนีท้ี่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกนัโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจ

มีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ตามความเหมาะสม โดยกองทนุเปิด 

...................................... จะลงทนุในกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และสว่นที่เหลือจะนําเงิน

ไปลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : UNITED GLOBAL DIVERSIFIED 

PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist 

กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : สิงคโปร์ (SINGAPORE) 

 

3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Investment Funds – Global 

Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) 

กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 

เป็นกองทนุ UCITS 

เปลี่ยนกองทนุหลกั 

 3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)  

1.กองทนุเปิด ………………………………. มุ่งหวงัให้ผลการดําเนินงาน

เคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (passive management) 

2. UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income 

Focus Trust - Class USD Dist  (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบ

เชิงรุก (active management) 

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)  

1.กองทนุเปิด ……………………………. มุ่งหวงัให้ผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตาม

กองทนุหลกั  

2. JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global 

Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิง

รุก (active management) 

เปลี่ยนกองทนุหลกั 

 3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างองิ (Benchmark) 

1. ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็น

ดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับ

ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน 

3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างองิ (Benchmark) 

1. J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged 

to USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 

ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ 

เปลี่ยนกองทนุหลกั 
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35.00%

2. ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันี

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย

อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน 

5.00% 

3. ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total 

Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ

เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน 25.00% 

4. ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index 

Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ

หลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ 

วนัที่คํานวณผลตอบแทน 15.00% 

5. ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่

เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับ

ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน 

20.00% 

วนัที่คํานวณผลตอบแทน 50% 

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

ผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความ

เสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน 45% 

3. MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index ปรับด้วยต้นทนุการ

ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณ

ผลตอบแทน 5% 

 

 3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

(1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ UNITED 

GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - 

Class USD Dist ซึง่เป็นกองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และ

บริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยได้รับการอนมุตัิให้

จดัตัง้กองทนุและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) โดยเป็น 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

(1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ JPMorgan 

Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C 

(acc) - USD (hedged) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุที่จดัตัง้และบริหารจดัการ

โดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และ เป็น Société 

d'Investissement à Capital Variable (“SICAV”) โดย เป็นกองทนุที่จดัตัง้ตาม

เปลี่ยนกองทนุหลกั 
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Authorised scheme และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ 

โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) 

ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จ

ฟันด์ (Hedge Fund) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้าง

รายรับอย่างสมํ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุและการเติบโตของเงินลงทนุในระยะ

กลางและระยะยาว โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินที่หลากหลายซึง่

รวมถึงทรัพย์สินประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นต้น) 

และทรัพย์สินทางเลือกตา่งๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บรุิมสิทธิ และสกลุเงิน 

เป็นต้น )  

 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 

Management) และกองทนุหลกัอาจป้องความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน

ตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

ของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) หรือในสกลุเงินอื่นใด 

หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นใด

โดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัที่บริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 

(2) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ UNITED GLOBAL 

DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD 

Dist เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ………………………………… 

ระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) ซึง่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็นกองทนุที่

อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ 

(Hedge Fund) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี

ในระยะยาวและสร้างรายรับให้กบันกัลงทนุ ผ่านการลงทนุในตราสารทนุและตราสาร

หนีข้องบริษัททัว่โลก รวมไปถึงตราสารหนีท้ี่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกนั

โดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ตามความเหมาะสม  

 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 

Management) และกองทนุหลกัอาจป้องความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุพินิจ

ของผู้จดัการกองทนุ 

 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะส่งคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศ

ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทนุหลกัจะ

นําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักใน

อนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

(2) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ JPMorgan Investment Funds – 

Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) 
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........................................................................................... 

 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/

หรือการลงทนุในกองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS 

- United Income Focus Trust - Class USD Dist ไม่เหมาะสมอีกตอ่ไป เช่น 

มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือไม่สามารถลงทนุ

ในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตา่งประเทศ

ดงักลา่วมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุ

ตา่งประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุ

ตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่

กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United 

Income Focus Trust - Class USD Dist ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัท

จดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิด ………………….

ทัง้นี ้เมื่อปรากฏกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินไปลงทนุ

ในกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้าย

กองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอย

โอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึง่หน่วย

ลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุที่

บริหารและจดัการลงทนุโดย UOB Asset Management Ltd. หรือไม่ก็ได้ 

หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิด 

……………………….. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ

แล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้

เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สิน

สทุธิของกองทนุ ............................................................ 

 

………………………………………………………………………… 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือการ

ลงทนุในกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: 

JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) ไม่เหมาะสมอีกตอ่ไป เช่น มีการ

ลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือไมส่ามารถลงทนุในหน่วยลงทนุ

ของกองทนุดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีการกระทําผิดตาม

ความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือเมื่อเกิด

เหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจสง่ผล

ให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/

หรือในกรณีที่กองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund 

class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) ได้เลิกโครงการในขณะที่

บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิด ................................. 

ทัง้นี ้เมื่อปรากฏกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินไปลงทนุในกองทนุ

รวมตา่งประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ

นโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจ

พิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ในช่วงเวลา

ดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ โดย

อาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดย JPMorgan Asset Management 

(Europe) S.à r.l. หรือไม่ก็ได้ หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม

ของกองทนุเปิด ..................................... โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งโดยประกาศ

ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 
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ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั

 

ในกรณีที่กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - 

United Income Focus Trust - Class USD Dist มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือตํ่า

กวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) โดยมีอตัราสว่นรวมกนั

ทัง้หมดมากกวา่ร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุของกองทนุปลายทางใน

ตา่งประเทศ เพื่อให้อตัราสว่นการลงทนุในตราสารดงักลา่วมีอตัราส่วน

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด 

................................... ทัง้นี ้การปรับลดสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วจะ

ดําเนินการภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัที่รับทราบข้อมลูการลงทนุในตรา

สารดงักลา่วเกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุตา่งประเทศ 

ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรที่ทําให้

ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า หากการดําเนินการปรับสดัส่วนการลงทนุของกองทนุ

ปลายทางในตา่งประเทศข้างต้น มีผลทําให้การลงทนุของกองทนุใน

ตา่งประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด .................................. บริษัทจะ

ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น 

Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่ดงักลา่ว 

จะมีวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุในตราสารทนุและ/หรือตราสารหนีท้ี่

ในกรณีที่กองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) มีการลงทนุในทรัพย์สิน

ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทนุไทยสามารถลงทนุได้ ได้แก่ Credit Default 

Swap (protection seller) ในอตัราสว่นที่มากกวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุไทย บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่เพื่อเป็นกองทนุ

หลกัแทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่ดงักลา่ว จะมีนโยบายการ

ลงทนุที่ใกล้เคียงกบักองทนุเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทนุของกองทนุและ

บริษัทเห็นวา่การย้ายไปลงทนุในกองทนุดงักลา่วเป็นผลดีตอ่ผลการดําเนินงาน

โดยรวมของกองทนุและเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่ที่มีคณุสมบตัิตามที่

สํานกังาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ

ดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุรวม

ในตา่งประเทศกองทนุใหม่เพื่อเป็นกองทนุหลกัแทนกองทนุเดิมได้บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จ่าย

และสํารองคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่น

จํานวนหน่วยลงทนุที่ถือตอ่จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

............................................................................... 

 

ลักษณะสาํคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Balanced 
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มีคณุสมบตัิตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือมี

แนวทางให้ดําเนินการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่

ชกัช้า และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ทราบตอ่ไป  

(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือก

กองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกอง

ทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยจะ

ดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลือของกองทนุ (ถ้ามี) เพื่อ

คืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายสํารองคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที่

ถือตอ่จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 

............................................................................... 

 

ลักษณะสาํคัญของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED 

PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist 

(กองทุนหลัก) 

ชื่อกองทุน : UNITED GLOBAL DIVERSIFIED 

PORTFOLIOS - United Income Focus Trust – 

Class USD Dist  

ผู้จัดการกองทนุ : UOB Asset Management Ltd. 

Sub-manager: Wellington Management 

Singapore Pte.Ltd. 

Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) 

ชื่อกองทุน : JPMorgan Investment Funds – Global Balanced 

Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD 

(hedged) 

ผู้จัดการกองทนุ : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

วันที่จัดตัง้กองทุน 

JPMorgan 

Investment Funds 

– Global Balanced 

Fund: 

19 มกราคม 2538 

วันที่จัดตัง้ class: 

JPM Global 

Balanced C (acc) - 

USD (hedged) 

27 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม (Multi-asset) 

วัตถุประสงค์และ

นโยบาย 

การลงทุน : 

กองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global 

Balanced Fund class: JPM Global Balanced C 

(acc) - USD (hedged) มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับ

ให้กับนกัลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตรา

สารหนีข้องบริษัททั่วโลก รวมไปถึงตราสารหนีท้ี่ออก

โดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือ

รัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ตาม
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วันที่จัดตัง้กองทุน : 18 กนัยายน 2015 

ประเภทโครงการ : collective investment schemes (CIS) 

วัตถุประสงค์และ

นโยบาย 

การลงทุน : 

กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED 

PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - 

Class USD Dist เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่

จดทะเบียนในประเทศ Singapore โดยกองทนุ

ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้าง

รายรับอย่างสมํ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุ และการ

เติบโตของเงินลงทนุในระยะกลางและระยะยาว

โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินที่

หลากหลายซึง่รวมถึงทรัพย์สินประเภทดัง้เดิม 

(เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นต้น) และ

ทรัพย์สินทางเลือกตา่งๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตรา

สารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บรุิมสิทธิและสกลุเงิน 

เป็นต้น ) 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

ผู้ดูแล

ผลประโยชน์/ 

ผู้เกบ็รักษา

ทรัพย์สิน 

ของกองทุน : 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust 

Company 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ความเหมาะสม

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 

ผู้เกบ็รักษา

ทรัพย์สิน 

ของกองทุน : 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  

Bloomberg Ticker : JFMUCHU LX 

Bloomberg 

Benchmark Ticker : 
JHDCGBIG Index 

MXWOH Index 

M1EF Index* 

* Ticker M1EF Index (MSCI EM Net Total Return 

USD Index) เป็นตวัแทนที่สะท้อนการเคลื่อนไหวดชันี

อ้างอิงของกองทุนหลกั ในส่วนของดชันี MSCI EM 

Net Return in EUR Cross Hedged to USD ซึง่ 

เป็นดชันีที่ทาง JPMAM ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน

ความเสี่ยงและไม่มี Ticker

Website : https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/products/jpm-global-balanced-

c-acc-usd-hedged-lu0957039927#/overview 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการ

สั่งซือ้ 

ไม่เกิน 5.00% (ปัจจบุนั 5.00%) 

ค่าธรรมเนียมการ

สั่งขาย 

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจบุนั ไม่เรียกเก็บ) 

ค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยน 

หน่วยลงทนุ 

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจบุนั 1.00%) 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการ

จัดการ 

ไม่เกิน 2.50% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 1.25% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียม

ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ไม่เกิน 0.20% ตอ่ปี (ขัน้ตํ่า 5,000 ดอลลา่ร์

สิงคโปร์ตอ่ปีในปีแรก โดยคิดตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ 

และขัน้ตํ่า 6,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์สําหรับปีตอ่ๆ 

ไป) (ปัจจบุนัไม่เกิน 0.05% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีน 

15,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ตอ่ปี หรือ 0.125% ดอล

ลา่ร์สิงคโปร์ตอ่ปี แตท่ัง้นีไ้ม่เกิน 25,000 

ดอลลา่ร์สิงคโปร์ต่อปี 

................................................................................................................. 

ขัน้ตอนและกระบวนการลงทนุของกองทนุหลกั  

1.กองทนุหลกัจะกระจายการลงทนุในประเภทสินทรัพย์ และภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่หลากหลาย (ซึง่จะถกูกําหนดโดยการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟ้อวา่จะเพิ่มขึน้หรือลดลง) และใช้

ค่าธรรมเนียมการ

สั่งซือ้ 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการ

สั่งขาย 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยน 

หน่วยลงทนุ 

1.00% (ปัจจบุนั ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการ

จัดการ 

ไม่เกิน 0.75% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 0.75% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียมอื่น 

ๆ (Operating and 

Administrative 

Expense) 

ไม่เกิน 0.15% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 0.15% ตอ่ปี) 

ค่าใช้จ่ายรวม 

(Ongoing Charge) 

ปัจจบุนั 0.90% ต่อปี 

 

.................................................................................. 
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กระบวนการจดัสรรความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยลงทนุในสินทรัพย์ที่

หลากหลาย และจดัสรรความเสี่ยงเหลา่นีแ้บบยืดหยุ่นตามผลตอบแทนของ

สินทรัพย์นัน้ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมตา่งๆ ทางเศรษฐกิจมหภาค โดย

พอร์ตโฟลิโอมีเป้าหมายที่จะสร้างความสมดลุ ในสภาพแวดล้อมการลงทนุที่

แตกตา่งกนั 4 ประเภท คือ ภาวะเจริญเติบโตปกติ, ภาวะการเจริญเติบโตตํ่า, 

ภาวะเงินเฟ้อ และภาวะชะงกังนัที่มีเงินเฟ้อ ซึง่จะช่วยลดการพึง่พาภาวะ

ตลาดที่เติบโตเพียงอย่างเดียวเพื่อบรรลเุป้าหมายการลงทนุ และสร้างความ

แตกตา่งของตวัเองจากการหารายได้แบบดัง้เดิม (ซึง่จํากดัเพียงแคก่ารคืน

เงินต้นและดอกเบีย้จากการลงทนุ) ทัง้นี ้ในการพิจารณาการกระจายการ

ลงทนุในสนิทรัพย์ตา่งๆ กองทนุหลกัจะให้ความสําคญักบัสินทรัพย์ที่สร้าง

รายได้เพื่อนําไปสูร่ะดบัรายได้ที่ยัง่ยืน  

2.กองทนุหลกัจะเสริมสร้างผลตอบแทนโดยใช้การบริหารจดัการเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพ และการจดัสรรเงินลงทนุแบบยืดหยุ่นโดยขึน้อยู่กบัความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องในการลงทนุของแตล่ะสินทรัพย์ (Contribution To Risk "CTR") 

ซึง่คํานวณโดยใช้ค่าความผนัผวนรายวนั และคา่สหสมัพนัธ์ รวมทัง้การปรับ

พอร์ตการลงทนุเมื่อเทียบกบัเป้าหมาย CTR  

3.กองทนุหลกัจะเน้นสร้างพอร์ตการลงทนุที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่

น่าสนใจ โดยใช้กระบวนการการกระจายการลงทนุแบบยืดหยุ่นในแตล่ะ

ประเภทสินทรัพย์ ทัง้นี ้การลงทนุในแตล่ะประเภทสินทรัพย์จะขึน้อยู่กบัระดบั

ความผนัผวนและค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทนุ  

4.กองทนุหลกัจะใช้วิธีการการบริหารความเสี่ยงแบบ Disciplined multi-

layered approach การบริหารความผนัผวน และการบริหารความเสี่ยงตาม

โอกาสที่เหมาะสม  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนั

ความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions), การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
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ลงทนุ, การเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน หรือทัง้ 3 วตัถปุระสงค์รวมกนั

ในกรณีที่สภาวะตลาดผนัผวนรุนแรง หรือภาวะตลาดหยดุชะงกั หรือไม่มี

โอกาสเหมาะสมในการลงทนุสําหรับกองทนุหลกั ณ เวลาใด ๆ กองทนุหลกั

อาจลงทนุได้ถึง 100% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิในเงินสด และ/หรือ เงินฝาก, 

ตราสารตลาดเงิน และ/หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้เป็นการชัว่คราว สว่นหนึง่

ของพอร์ตการลงทนุกองทนุหลกัอาจจะยงัคงอยู่ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคลอ่ง 

หรือเงินสดเพื่อวตัถปุระสงค์การรักษาสภาพคลอ่ง  

 3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่

จะลงทนุ  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นที่จะลงทนุในประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิ

อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามที่ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่น  

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

……………………………………………………………… 

6.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 

3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะ

ลงทนุในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

แก้ไขตาม สน.29/2564 
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 3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นที่จะลงทนุในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิ

อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามที่ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กําหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่น  

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญา

ดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากบั

ดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS ต่างประเทศ   

……………………………………………………………….. 

6.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

แก้ไขตาม สน.29/2564 

4. การแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน (Class of Unit) : 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : 

1. หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ : UIF-A 

2. หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : UIF-N 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : 

1. หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ : UGBF-A 

2. หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : UGBF-N 

เพื่อให้สอดคล้องกบั Master 

fund 
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5. การเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก : 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคา

หน่วยลงทนุที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาทบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูคา่ครบ หรือเกินกว่า

จํานวนเงินทนุของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ

ครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิดประกาศที่

สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุ 

…………………………………………………. 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการกําหนด 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ บลจ. 

แก้ไขตาม สน.29/2564 

6. การเสนอขาย

ภายหลังการเสนอขาย

ครัง้แรก : 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วย

ลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทนุบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขาย

หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

………………………………………………………….. 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบ

ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัท

จดัการ 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ บลจ. 

แก้ไขตาม สน.29/2564 
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7. การรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุน : 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

ไม่มี 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ บลจ. 

แก้ไขตาม สน.29/2564 

8. การสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน : 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ  

………………………………………………………… 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัทําการ

ก่อนวนัเริ่มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทําการของบริษัทจดัการ

และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ บลจ. 

แก้ไขตาม สน.29/2564 

12. การหยุดขายหรือ

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา

เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

แตร่วมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 

หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

เป็นไปตามประกาศ แก้ไขตาม สน.29/2564 
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