
 

 
 

 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์ 
United Global Macro Opportunities Fund : UGMAC 

 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดียว  
  (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมก่ าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 31 พฤษภาคม 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 10 มิถนุายน 2559 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 
Fund (Class A) (กองทนุหลกั) ซึ่งเป็นกองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทนุที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลกัเซมเบิร์ก และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge 
Fund) ทัง้นี ้กองทนุหลกัมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว 
เพื่อให้เงินทุนเติบโตสงูกว่าดชันีอ้างอิง โดยการลงทุนสว่นใหญ่จะลงทุนในตราสารทัว่โลก และจะมีการใช้กลยุทธ์ที่ลงทุนใน
อนพุนัธ์ตามความเหมาะสม  
 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของกองทุนหลกัในรูปสกุลเงินยโูร (EUR) และกองทุนหลกัจะน าเงินยโูรไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) 
หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 



กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยสว่นที่เหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท้ี่ผู้ ถือมีสทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท้ี่ผู้
ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Callable Bond) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปร
ตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อื่น และไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกบั
ปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และมีการลงทนุใน derivatives ที่ แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable 
bond เทา่นัน้ รวมถึงจะลงทนุในทรัพย์สนิตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะ
ลงทนุให้สอดคล้องกบันโยบายกองทนุท่ีก าหนดไว้ 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการ
ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทนุส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทนุที่เพิ่มขึน้ 
 
ทัง้นี ้ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ 
(Non – investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุ
ของบริษัทที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) 
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทนุมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุ
ไปยงัหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพื่อลดความเสีย่งจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิน้สุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
 
 
 

   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มม่ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไมม่ีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 
5,000 ล้านบาท  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะส าหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุ ที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับสว่นใหญ่
มาจากก าไรสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ผลการด าเนินงานของกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) 
(กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนหรือผลตอบแทนหรือ

เป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมม่ีประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร ? 
 ลักษณะส าคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A)  

ชื่อกองทุน : JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) 

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

วันที่จัดตัง้กองทุน : 23 ตลุาคม พ.ศ. 2541 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม (Balanced Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน : 

กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุ ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ (commodity index) หลกัทรัพย์
แปลงสภาพ (convertible securities) ตราสารหนี ้เงินฝากสถาบนัการเงิน และตรา
สารตลาดเงิน โดยตรงหรือผา่นการใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน โดยผู้ออก
หลกัทรัพย์เหลา่นีอ้าจอยูใ่นประเทศตา่งๆ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ 

กองทนุอาจลงทนุในประเทศจีนผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
program 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารต า่
กวา่ที่สามารถลงทนุได้ และที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

กองทนุมีการจดัสรรการลงทนุท่ียดืหยุน่ กองทนุอาจใช้กลยทุธ์ Long และ Short (โดย
การใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน) ในการจดัสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย์ 
สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ 

เมื่อเวลาผา่นไป สดัสว่นในการลงทนุอาจเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั และอาจเน้น 
ลงทนุในตลาดอตุสาหกรรม หรือสกลุเงิน ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในชว่งเวลานัน้ๆ 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์การลงทนุ 
โดยตราสารดงักลา่วอาจใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเสีย่ง ตราสารอนพุนัธ์
ทางการเงินไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าส าหรับอตัราแลกเปลีย่น แตร่วมถึง
ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินและอืน่ๆด้วย 

กองทนุอาจลงทนุในสนิทรัพย์ทีเ่ป็นตวัเงินในสกลุเงินตา่งๆ และอาจจะมีการป้องกนั
ความเสีย่งในเร่ืองอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

อายุโครงการ : ไมก่ าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุน : 

Custodian: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Administrator :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Auditors : PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 

Bloomberg Ticker : 
Bloomberg Benchmark Ticker : 

JPMECAA LX 
EE0001M Index  

Website http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&F
undID=64&ShareclassID=192 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=192
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=192
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เงื่อนไขอื่นๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด
นอกเหนือจากสกุลเงินยูโร (EUR) โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินลงทนุเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ซึ่ งบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วนบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 
  

1. ความเสีย่งทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุเข้าไปลงทนุ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคมุได้  

แนวทางการบริหารความเสีย่ง : บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลง
ที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาและยงัสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็น
การช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2. ความเสีย่งในการลงทนุในหุ้นและตราสารทนุ (Equity risk) กองทนุมีการลงทนุในหุ้นและตราสารทนุอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง
ของตลาดในอดีตที่มีความผนัผวนของราคามากกว่าพนัธบตัรและตราสารหนีป้ระเภทอื่น ๆ และอาจมีผลต่อมูลค่า
และความผนัผวนของกองทนุ 

3. ความเสีย่งในการลงทนุในตราสารหนี ้(Debt securities risk) การลงทนุในตราสารหนีข้ึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลง
ทางสถานะทางการเงินของผู้ออกหลกัทรัพย์เชิงลบแม้ในภาวะเศรษฐกิจทัว่ไปหรือการเพิ่มขึน้อตัราดอกเบีย้ที่ไม่
คาดคิดซึง่อาจท าให้เสยีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงินต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ออกมีอตัราการ
กู้ยืมสงู ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกหลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจได้รับผลกระทบจากการพฒันาขององค์กร
หรือไมส่ามารถออกหลกัทรัพย์ที่ตามแผนธุรกิจที่คาดการณ์ได้หรือไมพ่ร้อมจดัหาเงินทนุเพิ่มเติม นอกจากนีภ้าวะ
เศรษฐกิจตกต ่าหรือการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้อาจเพิ่มความเสี่ยงผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกหลกัทรัพย์เหลา่นี ้
การลงทนุในตราสารหนีย้งัมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และราคาตราสารหนีอ้าจจะผนัผวน
ตามเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

4. ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหนี ้
ที่กองทนุลงทนุ ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัตา่งๆ เช่น การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง :ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทนุในตราสารทางการเงินต่างๆ 
และการกระจายการลงทนุ ภายใต้ข้อก าหนดของกองทนุต่างประเทศที่ได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
ตา่งประเทศ และภายใต้ข้อก าหนดและกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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5. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ( Foreign Exchange and Currency Risk ) คือ ความเสี่ยงที่การลงทนุอาจประสบ
กบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศ
มีการเปลีย่นแปลง  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

6. ความเสี่ยงทางการเมือง (Political, regulatory and legal risk) กองทนุอาจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจาก
ความไมม่ัน่คงทางการเมือง การเปลีย่นแปลงการจดัเก็บภาษี นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ การห้ามสง่เงินจาก
การลงทนุออกนอกประเทศกลบัประเทศที่ อยู ่และข้อห้ามอื่ นๆที่อาจถกูก าหนดขึน้ในประเทศที่กองทนุเลอืกลงทนุ 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Risk)  

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หาก
กองทุนมีการลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์
พืน้ฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารความเสีย่ง : กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสีย่งเทา่นัน้ทัง้นีก้ารป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วอาจท าให้กองทนุเสียโอกาสที่ จะ
ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทนุคาดการณ์ไว้ 
อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสีย่งจากการท่ี คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตาม ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะ
ท าธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ี มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 

8. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่
กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ 
จนท าให้ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด แนวทางการบริหารความเสี่ยง: 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและ
ยงัสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคา
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ากว่าระดับที่ลงทุนได้ (Low-Rated or Non 
Investment Grade Securities Risk) กองทนุหลกัสามารถลงทนุในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ากว่าอนัดบัที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated 
securities) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของกองทนุ กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ี่ได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัที่ลงทนุได้ คือ อาจมีความผนัผวนของราคาตราสารหนีท้ี่ลงทนุ และโอกาสในการผิด
นดัชาระหนีท้ี่สงูขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ในสว่นของกองทนุหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีการกระจายความ
เสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset 
Management ซึง่เป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ถือเป็นบริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนี ้



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้   5 

 

มาเป็นเวลานาน อีกทัง้ยังสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที่ลงทุนได้ ดังนัน้การ
บริหารจดัการความเสี่ยงใน การลงทนุของบริษัทจึงมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล อย่างไรก็
ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพเพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี  ้

10. ความเสีย่งจากการผิดนดัช าระหนีข้องคูส่ญัญา (Counterparty risks)กองทนุอาจลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีมี
ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องคู่สญัญาตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ของตราสารในกรณีที่ คู่สญัญามีสถานะ
ล้มละลาย กองทนุอาจประสบกับความลา่ช้าจากการขายสินทรัพย์ทิง้เพือน ามาช าระหนีร้วมถึงการลดลงของ
มลูคา่การลงทนุในระหวา่งที่กองทนุบงัคบัช าระหนีข้องคู่สญัญาการที่ไม่สามารถรับรู้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การลงทนุ และการมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการบงัคบัช าระหนีเ้ป็นผลให้ขาดทนุจากการลงทุน 
นอกจากนีย้ังมีความเป็นไปได้ที่สญัญาอาจสิน้สุดลงจากการล้มละลาย หรือ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีหรือบญัชีที่ใช้อ้างอิงในการท าสญัญา 

11. ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทนุได้
ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ ทัง้นี ้สภาพคล่องของตราสาร
อาจจะขึน้อยู่กบัสภาพขนาดของตลาดแต่ละประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุและสภาวการณ์ในตลาด ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง : บริษัทจดัการจะติดตามการบริหารกองทนุตามกรอบการลงทนุ ซึง่กาหนด
ให้ต้องมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ความเสีย่งดงักลา่วจึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

12. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัตวักลาง (Broker risk) ธุรกรรมบางอย่างของกองทนุอาจต้องด าเนินการผ่านนายหน้า 
ธนาคารหรือหน่วยงานท้องถ่ินอื่นๆ ท าให้กองทุนมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการผิดนัด การล้มละลาย ความ
ประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตวักลาง นายหน้า หรือหน่วยงานเหล่านัน้นอกจากนีก้องทุนยงัต้องพึ่งพา
ระบบการธนาคารที่มีความเหมาะสมเป็นการทัว่ไปของประเทศที่กองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตวักลาง
ดงักลา่ว 

13. ความเสีย่งจากสภาวะตลาดที่ไมป่กติ ( Exceptional market conditions) ภายใต้สภาวะตลาดบางอยา่งท าให้ 
เกิดปัญหาในการขายสินทรัพย์หรือปรับพอร์ตการลงทนุ ตวัอย่างเช่น เกิดขึน้ในช่วงที่ตลาดมีความผนัผวนหรือ
สถานการณ์วิกฤต หรือการถกูระงบัการซือ้ขายภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์นัน้ๆ ในช่วงเวลาดงักลา่ว
กองทุนรวมอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการกบัสินทรัพย์ได้เนื่องปริมาณการซือ้ขายเบาบางหรือตลาดขาดผู้ซือ้ที่
เพียงพอ การวางค าสัง่หยุดการขาดทุนอาจไม่สามารถจ ากัดการขาดทุนอย่างที่คาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนีใ้นภาวะตลาดขาลง คู่สญัญาของกองทุนสถานะทาง
การเงินอาจจะลดลงจึงเพิ่มความเสีย่งด้านเครดิตของกองทนุขึน้ได้ 

14. ความเสีย่งจากความสามารถในการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) เกิดจากผู้ออกตรา
สารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ได้ตามกาหนด ทาให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิอาจลดลงจากการ
ด้อยคา่ของตราสารหนีด้งักลา่ว และท าให้กองทนุขาดทนุ 
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ในสว่นของกองทนุหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีการกระจายความ
เสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset 
Management ซึง่เป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ถือเป็นบริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนี ้
มาเป็นเวลานาน อีกทัง้ยังสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที่ลงทุนได้ ดังนัน้การ
บริหารจดัการความเสี่ยงใน การลงทนุของบริษัทจึงมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล อย่างไรก็
ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพเพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี  ้

15. ความเสี่ยงจากการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets risk) การลงทนุในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยง
เพิ่มเติมและข้อพิจารณาพิเศษที่มกัจะไม่พบในการลงทนุในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดที่มีเสถียรภาพ ความเสี่ยง
ดงักลา่วอาจได้แก่ 

(1) ความเสีย่งที่สงูขน้ึ จากการท่ีทรัพย์สนิอาจถกูโอนเป็นของชาติหรือเวนคืน หรือการถกูเรียกเก็บภาษีส าหรับผู้มี
รายได้สงู(confiscatory taxation) 

(2) ความไมแ่นน่อนทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองที่สงูกวา่ รวมถึงสงคราม 

(3) แนวโน้มที่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงและควบคมุเศรษฐกิจมีสงูกวา่ 

(4) การตดัสินใจของรัฐที่จะระงบัการสนบัสนนุแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรือก าหนดระบบเศรษฐกิจแบบ
วางแผนจากสว่นกลาง 

(5) ความแตกต่างของมาตรฐานการสอบบญัชีและรายงานทางการเงินอาจท าให้ไม่สามารถหาข้อมูลที่เป็น
สาระส าคญัหรือที่มีความนา่เช่ือถือเก่ียวกบัผู้ออกตราสารได้ 

(6) การก ากบัดแูลตลาดมีความกว้างขวางน้อยกวา่ 

(7) กฎหมายธุรกิจที่เก่ียวกบัหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และกรรมการ และการคุ้มครองผู้ลงทนุ
มีการพฒันาน้อยกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้   7 

 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีม้วีิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่า ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จ านวนเงินขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจ านวนเงินขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน  ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

- บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 
ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนที่สัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดได้
จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัท
จดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้างต้นและ
บญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถ้าม)ี 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
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หลงัจากที่บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว  
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินท่ีได้รับจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งดอกผล
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บัตรเครดิต (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) 

- การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

- การช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ 

เช่น บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

 

- การสั่งซือ้โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอื่นใด (“กองทุน
เปิดต้นทาง”) ตามที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร 
ออพพอร์ทนูิตีส์้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้” กบักองทนุเปิดอื่นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก
กองทนุเปิดที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ
ระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่
ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั 
โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ 
 
- ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)  
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 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยระบเุป็นจ านวน ดงันี ้
 

 
 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดท าการ
ถึงเวลา 15.30 น.  

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือ
น าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

- บริษัทจัดการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 

- INTERNET 

- การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

-  ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
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2. กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวน
ที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถน าไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีที่กองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 

7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจดัการเห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ  
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(2) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
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2.  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ตอ่
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือ

ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ

ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้   14 

 

(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี  ้
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้

1.   การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท า
การของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจัดการกองทนุรวมและผู้สนบัสนุนการขาย หรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชั่ วคราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1.    บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือหลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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2.   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ 

 
6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คนื

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ใบหนว่ยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
-  รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ  
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไมถื่อ
วา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

1. การใช้สทิธิออกเสยีงในกรณีทีม่ีการแก้ไขโครงการโดยการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  

2. การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
หากบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเกินกวา่ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทนุที่ได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เว้น
แตบ่คุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ที่  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  
รายชื่อกรรมการ  
1. นายล ีไหว ไฟ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต   กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล   กรรมการ 

    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3.  นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.  นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

  

2. จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จ านวน 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 238,079,535.30 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

 
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการ 
3. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
4. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
5. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
7 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
9. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ ิ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลห์ีละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรต ิ กรรมการ 
15 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 
17. นายกาย ศิริพรรณพร กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
20. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัดิ ์ กรรมการ 
 

 
5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563)  

ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงนิ), 
Imperial College Management School, 
U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัช,ี
เกียรตินิยมอนัดบั1),              
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,               
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย* 
ผู้อ านวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
บลจ.ฟินนัซา่ จ ากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์, CFA 
ผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
   บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ,                                         
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จ ากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์, CFA  
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior 
Portfolio Manager,                                   
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio 
Manager - Portfolio Manager,                  
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายกาย ศิริพรรณพร*  
ผู้จดัการ,                           
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศษสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Reading, UK 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต  
(เศรษฐศาสตร์ นานาชาต)ิ,              
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวโุส (ที่ปรึกษาทางการเงิน), 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

*ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
1. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2648-1111  
7. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
8. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
10. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ บรอดเกท จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2410-1996 
11. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
12. บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์โรโบเวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
13. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1572 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
16. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั  (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
23. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั : โทรศพัท์  0-2861-5508, 0-2861-6090 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ือ  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีค้ือ  

 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์  0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบักองทนุได้ที ่

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้ เป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทนุใน
หนว่ยลงทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุนีจ้ึงเหมาะกบัผู้ลงทนุที่ยอมรับความเสี่ยงได้สงู อย่างไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทุนอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบทัง้ทางด้านบวกหรือลบจากปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

 
กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารหนีอ้ื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบนั
การเงินท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และที่ไมไ่ด้มีการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือ (Unrated) ที่มีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ และมกัมี
การซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีสว่นต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กบั
ราคาเสนอขายที่กว้างกว่า นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ใน  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ใดๆ ซึ่งท าให้การป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักลา่วท าได้ยากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้  
ผู้ ออกตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือ
เศรษฐกิจ อันอาจท าให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามก าหนด ซึ่งสงูกว่าผู้ออกตราสารท่ีมี
ผลตอบแทนต ่ากว่า เนื่องจากโดยทัว่ไป ตราสารที่มีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็น    
ตราสารด้อยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพนัอื่นๆ ที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้รับการค า้ประกนัจากทรัพย์สิน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้ ออกตราสาร นอกจากนี ้ผู้ ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ค ารับรองทางการเงิน 
(financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่สง่ผลให้ความเสีย่งจากการลงทนุใน
ตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มูลค่าตลาดของตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหลา่นีม้ีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจ
มากกวา่ตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ซึ่งจะตอบสนองกบัความผนัผวน
ของระดบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่า
ตราสารที่จะได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ บริษัทท่ีออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู 
(highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทนุในรูปแบบอื่น ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ที่การถดถอยของ
ภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบตอ่ตลาดส าหรับตราสารประเภทนีอ้ย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทาง
ลบตอ่มลูคา่ของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มีความเป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อความสามารถของผู้ออกตราสารที่จะช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ท าให้มีความเสี่ยงจากการผิดนดัของตราสาร
ดงักลา่วมากขึน้ 
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2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 

ความเสี่ยงทัว่ไปที่ราคาของตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลอืยิ่งยาวนานเทา่ไร การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเสีย่งด้านนีล้งได้ โดยตดิตามวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ีผลกระทบตอ่ระดบัราคาของตราสาร
อยา่งสม า่เสมอและตอ่เนื่อง 
 

3. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุเข้าไปลงทนุ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

4. ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดัการกองทนุจะ
ท าการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถ
บริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัส าคญัจะได้ พิจารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
 

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเสีย่งที่การลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุส าหรับการ
ท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้   25 

 

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์  
กองทุนรวมหลกัมีการใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการลงทุน โดยราคาตราสารอนพุนัธ์อาจมีความผนัผวนสงู    
ในสถานการณ์ที่ไมพ่งึประสงค์ และอาจขาดทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทนุรวม JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทนุหลกั) มีการท า Stress 
Test ในกรณี Worst Case Scenario เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับพอร์ตการลงทนุให้ทนัต่อ
สถานการณ์ 
 

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวอาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้หากอัตรา
แลกเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสีย่งจากการ
ที่คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตาม ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะท าธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ 
ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 
 

8. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร , การ
เปลีย่นแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าให้ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

9. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด รวมถึงอาจท าให้กองทนุเกิดความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทน
ที่กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศที่กองทนลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพื่อ
ลดความเสีย่งในสวนนี ้
 

10. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
 เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการท่ีไมส่ามารถขายตราสารท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ได้ หรือขายตราสารไมไ่ด้ตามราคาหรือตาม

ระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ ทัง้นี ้สภาพคลอ่งของตราสารอาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดแตล่ะประเทศที่กองทนุ
เข้าไปลงทนุและสภาวการณ์ในตลาด ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจัดการจะติดตามการบริหารกองทนุตามกรอบการลงทุน ซึ่งกาหนดให้ต้องมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ความเสี่ยง
ดงักลา่วจึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 
11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถอืต่ากว่าระดับที่ลงทุนได้ (Low-Rated or Non 

Investment Grade Securities Risk)  
 กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment 

Grade) และ ตราสารที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของกองทนุ 
กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัที่ลงทุนได้ คือ 
อาจมีความผนัผวนของราคาตราสารหนีท้ี่ลงทนุ และโอกาสในการผิดนดัชาระหนีท้ี่สงูขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
ในสว่นของกองทุนหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทนุที่มีการกระจายความเสี่ยงในแต่ละอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสาร 
แต่ละบริษัทอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนนัน้ถือเป็น       
บริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนีม้าเป็นเวลานาน อีกทัง้ยงัสามารถวิเคราะห์และเข้าถึง
ข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที่ลงทุนได้ ดังนัน้การบริหารจัดการความเสี่ยงใน การลงทุนของบริษัทจึงมีความ
นา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อยา่งไรก็ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความ
เสีย่งเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนีข้องผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่
มีคณุภาพเพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี ้

 
12. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระเงนิต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

เกิดจากผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ได้ตามกาหนด ทาให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิอาจลดลง
จากการด้อยคา่ของตราสารหนีด้งักลา่ว และท าให้กองทนุขาดทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
ในสว่นของกองทุนหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทนุที่มีการกระจายความเสี่ยงในแต่ละอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสาร  
แต่ละบริษัทอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนนัน้ถือเป็น      
บริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนีม้าเป็นเวลานาน อีกทัง้ยงัสามารถวิเคราะห์และเข้าถึง
ข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที่ลงทุนได้ ดังนัน้การบริหารจัดการความเสี่ยงใน การลงทุนของบริษัทจึงมีความ
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นา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อยา่งไรก็ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความ
เสีย่งเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนีข้องผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่
มีคณุภาพเพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี ้
 

13. ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 
 

ผู้ลงทุนพึงตระหนกัว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อ บริษัทจัดการมี
ความประสงค์ที่จะให้การด าเนินการทัง้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้ของกองทุนเป็นไปในลกัษณะที่จะไม่ท าให้ถือได้ว่า
กองทนุมีสถานประกอบการอยูใ่นประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่กองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกู
หกัภาษี ณ จ่ายและเสยีภาษีก าไร (สว่นทนุหรืออื่นๆ) ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือจากการโอนเงิน
ลงทุน ทัง้นี ้กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผู้ ลงทุน         
ผู้ลงทนุต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด  (ซึ่งรวมถึงภาษี
การโอน อากรแสตมป์ ภาษีอื่นๆ หรือคา่ใช้จ่ายที่มีลกัษณะในท านองเดียวกนั) ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆ ในประเทศที่มีการลงทนุ เนื่องจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
มีทัง้ผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทนุที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบนั จึงมีความเป็นไปได้ที่โครงสร้างการลงทนุแบบหนึ่งจะสง่ผลให้      
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุบางรายไมส่ามารถ  
 
(1) ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาด้านภาษีซึง่ในประเทศไทยท ากบัประเทศที่มีการลงทนุ หรือ  
(2) เรียกร้องเครดิตส าหรับภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักลา่ว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทนุที่เหมาะสม
ส าหรับกองทนุ บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุโดยรวม มิใช่วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ 
 

14. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคิดภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการบญัญตัิและ
มีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูถึงร้อยละ 30 ส าหรับการ
จ่ายดอกเบีย้และเงินปันผลที่มีแหลง่ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้แก่
สถาบนัการเงินตา่งประเทศ และเงินรายรับทัง้หมด (gross proceeds) ที่สถาบนัการเงินตา่งประเทศได้รับจากการขาย
ทรัพย์สินที่มีความเก่ียวข้องกบัสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีที่สถาบนั
การเงินต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ไม่ได้เข้าท าและปฏิบัติตาม ความตกลงกับกรมสรรพากรของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เว้นแต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ได้รับการยกเว้น
หรือถือวา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายดงักลา่วแล้ว 
 
เพื่อหลกีเลีย่งภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักลา่ว กองทนุอาจเข้าท าความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทนุคาดว่า
ความตกลงกบั IRS จะก าหนดให้กองทนุตกลงที่จะ (1) ขอรับข้อมลูเพื่อระบตุวับคุคลบางอยา่งเก่ียวกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อ
พิจารณาว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบคุคลต่างชาติซึ่งถือหุ้นโดย U.S. Personหรือไม่ และเพื่อให้
ข้อมลูระบตุวับคุคลเก่ียวกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบตัิตามข้อก าหนดการหกัภาษี ณ ที่จ่าย
และข้อก าหนดอื่นๆ เพื่อท่ีจะปฏิบตัิตามภาระผกูผนัในการรายงานข้อมลูตามความตกลงกบั IRS ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
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ลงทนุรายใดไมป่ฏิบตัิตามค าร้องขอเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในความตกลงกบั IRS จากกองทนุ หรือ
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจจ าเป็นต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายสงูถึงร้อยละ 30 จากการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินปันผล
และจ านวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมลู หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มิได้มีความตกลงกบั IRS ที่มีผลบงัคบั 
(กลา่วคือ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีไมเ่ข้าร่วมในการท าความตกลงกบั IRS) เว้นแต่ สถาบนัการเงินนัน้
ได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแล้วทัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะไม่ช าระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุส าหรับจ านวนเงินใดๆ ที่ถกูหกัตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปได้ที่บริษัท
จดัการอาจต้องจดัให้มีการจ าหน่ายหรือโอนหน่วยลงทนุซึ่งถือโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามที่บริษัทจดัการร้องขอตามเง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทนุ และจ านวนเงินสทุธิที่
ได้จากการจ าหน่ายหรือโอนนัน้อาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายหรือโอนโดยทัว่ไป 
อยา่งไรก็ดี ภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยงัคงค้างอยู่ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 และ
ภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ที่มาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยงัคงค้างอยู่ในวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 หรือวนัที่
ตรงกับหกเดือนหลงัจากการประกาศใช้ข้อบงัคบั US Treasury regulations ว่าด้วยการหกั ณ ที่จ่าย ส าหรับกลุม่เงิน
ประเภท “foreign passthru payments” (แล้วแต่ว่าวนัใดเกิดขึน้ภายหลงั) โดยภาระผกูพนัดงักลา่วไม่ได้มีการแก้ไขหรือ
ถือว่าออกใหม่ ภายหลังจากวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพันเหล่านี เ้ รียกว่า “Grandfathered 
Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระผกูพนัซึ่งถือว่า
เป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึง่ไมม่ีก าหนดระยะเวลาแนน่อน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์และ
เผ่ือเรียก) ไมม่ีสทิธิได้รับการยกเว้น (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 

นอกจากนี ้ถ้ากองทนุตดัสินใจที่จะไม่เข้าท าความตกลงกบั IRS กองทนุอาจถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 30 
ส าหรับเงินบางประเภทท่ีต้องช าระให้แก่กองทนุ 
 
ที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าท าความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง 
IGA”) หลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย FATCA ซึง่ถ้าประเทศไทยเข้าท าความตกลง IGA กบัสหรัฐอเมริกา กองทนุ
อาจไม่จ าเป็นต้องเข้าท าความตกลงกบั IRS แต่อาจจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่ประเทศไทยตราขึน้เพื่ออนวุตัรให้
เป็นไปตามความตกลง IGA นัน้ 
 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าการช าระเงินให้แก่กองทุนในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สินที่ลงทุน จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการช าระเงินให้แก่กองทุนใน
สว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สินของกองทนุต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ที่จ่าย ก็อาจสง่ผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่
ลงทนุก่อนก าหนดตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินที่ลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า ผู้ลงทนุใน
กองทุนจะได้ปฏิบตัิตามการร้องขอข้อมูลระบุตวับคุคลและยินยอมให้บริษัทจัดการด าเนินการน าส่งข้อมูลดงักล่าว
ให้แก่ IRS แตก่ารช าระเงินให้แก่กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตวักลางที่ถือทรัพย์สิน
อยู่แทนกองทุนต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนควร
ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางด้านภาษีของตนเก่ียวกับภาษีหัก ณ ที่ จ่ายตามกฎหมาย FATCA ที่อาจเกิดขึน้กับ
กองทนุ ก่อนที่จะตดัสนิใจลงทนุ 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนูิตีส์้   29 

 

15. ความเสี่ยงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุน (Withholding Tax) 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินที่พึงช าระให้แก่กองทุนในส่วนที่
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การช าระเงินให้แก่ตวักลางหรือกองทนุในสว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ลงทนุอาจถกู
หกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถึงร้อยละ 30 หากกองทนุหรือตวักลางไม่ปฏิบตัิตามการร้องขอข้อมลู
ระบตุวับคุคล เพื่อให้คูส่ญัญาของกองทนุหรือตวักลางสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึ่งรวมถึงความตกลง
กบั IRS ตามที่กลา่วไว้ข้างต้น 
นอกจากนี ้แม้ว่าในเวลาที่กองทุนเข้าลงทนุในทรัพย์สินใดๆ จ านวนเงินที่ต้องช าระให้แก่กองทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินที่
ลงทนุดงักลา่ว จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แตใ่นอนาคตกฎหมายภาษีที่เก่ียวข้องอาจเปลี่ยนแปลงไป ท าให้จ านวนเงิน
ที่ช าระตามทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนดงักล่าวต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย หรือถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูขึน้อนั
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งลูกหนีท้ี่เก่ียวข้องไม่ผูกพันที่จะต้องชดเชยให้กับกองทุน ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่
สามารถรับประโยชน์จาก (ก) อนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศที่ท าการช าระเงิน หรือ (ข) กฎหมาย
ที่ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัในประเทศของลกุหนีท้ี่เก่ียวข้องของกองทนุ ในกรณีที่กองทนุได้รับช าระดอกเบีย้จากจ านวน
เงินสุทธิภายหลงัจากที่หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่พึงช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนก็จะถูก
ก าหนดโดบอ้างอิงจากจ านวนเงินรับสทุธิดงักลา่ว ซึ่งภาษีดงักลา่วจะลดจ านวนเงินที่สามารถน าไปช าระให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไม่มีสิทธิได้รับจ านวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษี
หกั ณ ที่จ่ายนัน้ 

 
 

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ ผู้ลงทุนควรทราบ 
 

1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทที่มีอนัดบัน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารหนี ้
ที่กองทนุจะเข้าลงทนุอาจไมไ่ด้ให้ค ารับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงค ารับรองที่จะไม่ก่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของ
กองทนุในตราสารหนีด้งักลา่วอยูภ่ายใต้บงัคบัของการไถ่ถอนหรือช าระคืนก่อนก าหนด ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ออกตราสารหนี ้
ช าระคืนเงินต้นตามตราสารหนีท้ี่กองทนุถืออยู่ก่อนเวลาที่คาดหมายไว้ หรือสง่ผลให้สถาบนัผู้ รับฝากเงินช าระคืน
เงินฝากให้แก่กองทนุก่อนก าหนด ดงันัน้บริษัทจดัการจึงไมส่ามารถรับรองวา่จะบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนที่
ประมาณการของกองทนุ 

 
2. ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 

ผู้ลงทุนเข้าใจและทราบถึงโอกาสที่บริษัทจัดการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เก่ียวข้องกบักองทนุ ในกรณีที่มีปัยหาที่เก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจ
โดยสจุริตเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีที่บริษัทจดัการใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตแล้วเห็นว่าถือ
เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งแท้จริง บริษัทจดัการอาจด าเนินการตามที่เห็นว่าจ าเป็นหรือเหมาะสมเพื่อ
แก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (และเมื่อได้
ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมม่ีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึน้จากความขดัแย้งเหลา่นัน้) การด าเนินการเหลา่นี ้
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อาจรวมถึงการจ าหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุซึง่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่เป็นอิสระ โดยในการนี ้บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ลงทนุแต่ละรายได้ทราบถึงการมีอยู่ของความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือที่อาจเกิดขึน้ได้ดงักล่าวแล้ว และหากบริษัทจดัการได้ด าเนินการเก่ียวกับ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามกรอบแหง่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ฉบับนีแ้ล้ว ผู้ ลงทุนจะสละสิทธิเรียกร้องส าหรับความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึน้จากการมีอยู่ของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ดงักลา่ว 

 
3. ความเสี่ยงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีม้ีข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้   
ผู้ลงทนุควรใช้ความระมดัระวงัอยา่งสงูเก่ียวกบัข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันี ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ข้อความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

 
1. ข้อความเก่ียวกบักลยทุธ์โดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เป้าหมายของการลงทนุ 
2. ข้อความประมาณการตวัเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทนุท่ีกองทนุอาจได้มา หรือขนาดของ

ทรัพย์สนิ ที่กองทนุอาจได้มาในการลงทนุดงักลา่ว 
3. ข้อความเก่ียวกบัประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
4. ข้อความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพื่อด าเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง  แต ่ 

ไม่จ ากัดเพียงการใช้ทรัพย์สินของกองทุน และขนาดและลกัษณะของค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการคาดว่าจะ
เกิดขึน้ บคุลากรและบริการอื่นที่กองทนุอาจใช้บริการ 

5. ข้อความใดๆ ที่ใช้ค าวา่ “คาดการณ์” “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยค าในท านองเดียวกนั 
6. ข้อความใดๆ ที่มิใช่ข้อเท็จจริงย้อนหลงั 

ข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจุบันของบริษัทจัดการเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมตุิฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
ปัจจยัความเสีย่งดงัที่ระบขุ้างต้น ถึงแม้วา่บริษัทจดัการมีความเช่ือวา่คาดหมายที่แสดงอยู่ในข้อความที่มีลกัษณะ
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความสมเหตสุมผล แต่บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองว่าความคาดหมายเหลา่นัน้
จะถกูต้อง 
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อตัรำส่วนกำรลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย 

 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่
ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 
 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กิน 20% 1 
 

      
 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SNหรือศกุกู ที่ผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศ
ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
การเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออก
ตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ
ท าให้มกีารเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 
6.3  หุ้นที่อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SNหรือศกุกูที่ผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 
III 
6.4.2  มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
6.5  DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั 
investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 
6.7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไข
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
เหตทุี่อาจท าให้มีการเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิ
การเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 
6.8 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 
หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่
ในระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอน
หนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ ส านกังานก าหนดและมีลกัษณะตาม 
6.7.1 

 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

1 หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ Credit 
Rating แบบ National Scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 
 
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศ
ของ นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี 
ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัMF ที่อายกุองทนุ
คงเหลอื ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี  

 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน ได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ ออก     
ตราสารได้ 

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการ 
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ 
ขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม)่ 
 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 
ที่ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
ที่มีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบั
อายกุองทนุ) 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 อตัราสว่นการลงทนุท่ี
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  แต่
ไมร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร 
Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit) 

5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มี 
วตัถปุระสงค์เพื่อ 
การลดความเสีย่ง  
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่  

6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใชเ่พื่อการลดความเสีย่ง 
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบ
ซบัซ้อน1 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุ
ใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV  

6.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุ
ใน derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหาย
สงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง
เป็นดงันี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2) relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ 
benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” 
หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน 
(complex strategic investment) หรือ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มี
ความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

  
1 , 2 รายละเอยีดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานประกาศก าหนด 
*** หมายเหต ุ : ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ีข้อก าหนด
เก่ียวกบั Product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บั
รวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์)  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ    
ตราสาร Basel III และศกุกูของ       
ผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตรา
สารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นี  ้ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่ีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2    ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน      
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program)  ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ 
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
10.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

4 หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหนว่ยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

5 หนว่ย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
นัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การลงทนุของกองทนุ และหรือทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                                    
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

อัตราตาม 

โครงการ(1) 

เรียกเก็บจริง(2) 

1/6/2562 – 31/5/2563 

เรียกเก็บจริง(2) 

1/6/2561 – 31/5/2562 

เรียกเก็บจริง(2) 

1/6/2560 – 31/5/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

    (ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกิน 2.64825 0.9149 0.9149 0.91 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.14 0.6688 0.6688 0.67 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไมเ่กิน 0.08025 0.0321 0.0321 0.03 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กิน 0.4280 0.2140 0.2140 0.21 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง 0.0101 0.0072 0.01 

2.2 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 0.0004 0.0001 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย               
ที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 

ไม่เกิน 5.35 (3) 0.9254 0.9222 0.92 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้ 

หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
2563 

เรียกเก็บจริง 
2562 

เรียกเก็บจริง 
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (4) ไมเ่กิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (4) ไมม่ี - - - 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (4)  

 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น (5) 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก ไมม่ี ไมม่ี  

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี 
5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี 
6. คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ที่อยู ่และการออก            

ใบหนว่ยลงทนุ  
รายการละ  
50 บาท 

รายการละ 50 บาท (6) 

หมายเหต ุ 
1 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสุดจนถึงวนัท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะค านวณ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นรายวนั และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการ
ดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 อตัราไม่เกินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
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4 อตัราไม่เกินร้อยละ ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคดิคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคดิคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 ทัง้นี ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย 
6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของ
สงวนสทิธิท่ีจะกระท าการดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะ
ตดิประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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%NAV

6.65

6.07

0.58
0.22

12.04
-11.82

94.69

94.69

94.69

94.69

-1.56

-1.56
100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 15,827,184.04

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อ่ืนๆ 514,337.45

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 1,373,478.53

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (EUR) 14,453,705.51

หนีส้ินอ่ืน -28,148,648.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 225,444,351.11

ทรัพย์สินอ่ืน 28,662,985.93

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (Class A) 225,444,351.11

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 225,444,351.11

หนว่ยลงทนุ 225,444,351.11

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 238,075,587.43

-3,710,285.17สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -3,710,285.17
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AA+ 26/06/2563 134,178.05

AA 26/06/2563 -3,799,027.20

AA+ 17/07/2563 -45,436.02

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส์

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

-1.60

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 134,178.05

%NAV

-0.02ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -45,436.02

0.06

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -3,799,027.20
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       10 ม.ิย. 59 

 วันสิน้สุดรอบบัญชี           31 พ.ค. 63 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 5.50% 1.83% 25 6.08% 5 5.55% 25 5.70% 5 N/A N/A N/A N/A 3.47%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 5.10% 1.54% 25 5.87% 5 -0.17% 50 -3.05% 75 N/A N/A N/A N/A -3.28%

ความผันผวนของกองทนุ 4.47% 2.64% 5 4.58% 5 6.07% 5 6.40% 5 N/A N/A N/A N/A 6.53%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 6.54% 6.03% 5 6.67% 5 7.71% 25 5.53% 5 N/A N/A N/A N/A 5.42%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

 
 

- กองทนุนีจ้ะเปรียบเทยีบกบัดชันี ICE 1 Month EUR LIBOR ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- ผลตอบแทนที่มีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-     เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการด าเนินงานในอดตี / ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -9.9095% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

3.86% 
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ข้อมลูกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์ 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 
 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที ่website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.co.th/
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ค ำเตือน / ข้อแนะน ำ 
 

 
 
 

 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตีส์้ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จ านวนได้ 
และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงนิคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน  ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนนี ้ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ ต้องการลดความ
เสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซ่ึงอาจท าให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้เต็มประสิทธิภาพ 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศ
ที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


