
 

 
 

 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์นิูต้ีส ์ 
United Global Macro Opportunities Fund : UGMAC 

 
                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  
  (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 31 พฤษภาคม 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 10 มิถนุายน 2559 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 
Fund (Class A) (กองทนุหลกั) ซึ่งเป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนท่ีประเทศลกัเซมเบิร์ก และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge 
Fund) ทัง้นี ้กองทุนหลกัมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพ่ือสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว 
เพ่ือให้เงินทุนเติบโตสูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารทัว่โลก และจะมีการใช้กลยุทธ์ท่ีลงทุนใน
อนพุนัธ์ตามความเหมาะสม  
 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกนัความเส่ียง (Hedging) บริษัทจดัการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุหลกัในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทนุหลกัจะนําเงินยูโรไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) 
หรือในสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดโดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 



กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้
ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปร
ตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบั
ปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และมีการลงทนุใน derivatives ท่ี แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable 
bond เท่านัน้ รวมถึงจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะ
ลงทนุให้สอดคล้องกบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การ
ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุ
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
ทัง้นี ้ในส่วนของการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non – investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุ
ของบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุ
ไปยงัหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิน้สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไมมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 
5,000 ล้านบาท  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินลงทนุในต่างประเทศเพ่ิมเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพ่ิม
เงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุ ท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่
มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

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

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนหรือผลตอบแทนหรือ

เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
 ลักษณะสาํคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A)  

ช่ือกองทุน : 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 รวมถงึตลาดเกิดใหม ่

กองทนุอาจลงทนุในประเทศจีนผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
program 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารต่ํา
กวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ และท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

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

เม่ือเวลาผา่นไป สดัสว่นในการลงทนุอาจเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั และอาจเน้น 
ลงทนุในตลาดอตุสาหกรรม หรือสกลุเงิน ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในช่วงเวลานัน้ๆ 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์การลงทนุ 
โดยตราสารดงักลา่วอาจใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเส่ียง ตราสารอนพุนัธ์
ทางการเงินไมไ่ด้จํากดัเฉพาะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสําหรับอตัราแลกเปล่ียน แต่รวมถงึ
ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินและอ่ืนๆด้วย 

กองทนุอาจลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินตา่งๆ และอาจจะมีการป้องกนั
ความเส่ียงในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนด้วย

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เกบ็รักษา
ทรัพย์สนิของกองทุน : 

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 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใด
นอกเหนือจากสกุลเงินยโูร (EUR) โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอ่ืนใด โดยเป็นการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วนบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 
ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 
  

1. ความเส่ียงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ 
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ควบคมุได้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็น
การช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2. ความเส่ียงในการลงทนุในหุ้นและตราสารทนุ (Equity risk) กองทนุมีการลงทนุในหุ้นและตราสารทนุอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียง
ของตลาดในอดีตท่ีมีความผนัผวนของราคามากกว่าพนัธบตัรและตราสารหนีป้ระเภทอ่ืน ๆ และอาจมีผลต่อมลูค่า
และความผนัผวนของกองทนุ 

3. ความเส่ียงในการลงทนุในตราสารหนี ้(Debt securities risk) การลงทนุในตราสารหนีข้ึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ทางสถานะทางการเงินของผู้ออกหลกัทรัพย์เชิงลบแม้ในภาวะเศรษฐกิจทัว่ไปหรือการเพ่ิมขึน้อตัราดอกเบีย้ท่ีไม่
คาดคิดซึ่งอาจทําให้เสียความสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงินต้นโดยเฉพาะอย่างย่ิง หากผู้ออกมีอตัราการ
กู้ ยืมสงู ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกหลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจได้รับผลกระทบจากการพฒันาขององค์กร
หรือไมส่ามารถออกหลกัทรัพย์ท่ีตามแผนธุรกิจท่ีคาดการณ์ได้หรือไม่พร้อมจดัหาเงินทนุเพิ่มเติม นอกจากนีภ้าวะ
เศรษฐกิจตกต่ําหรือการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้อาจเพิ่มความเส่ียงผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกหลกัทรัพย์เหล่านี ้
การลงทนุในตราสารหนีย้งัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และราคาตราสารหนีอ้าจจะผนัผวน
ตามเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

4. ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนี ้
ท่ีกองทนุลงทนุ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทนุในตราสารทางการเงินต่างๆ 
และการกระจายการลงทนุ ภายใต้ข้อกําหนดของกองทนุต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
ตา่งประเทศ และภายใต้ข้อกําหนดและกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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5. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ( Foreign Exchange and Currency Risk ) คือ ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบ
กบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน หากค่าเงินตราสกลุต่างประเทศ
มีการเปล่ียนแปลง  

แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

6. ความเส่ียงทางการเมือง (Political, regulatory and legal risk) กองทนุอาจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจาก
ความไมม่ัน่คงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงการจดัเก็บภาษี นโยบายการลงทนุต่างประเทศ การห้ามสง่เงินจาก
การลงทนุออกนอกประเทศกลบัประเทศท่ี อยู ่และข้อห้ามอ่ื นๆท่ีอาจถกูกําหนดขึน้ในประเทศท่ีกองทนุเลือกลงทนุ 

7. ความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Risk)  

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หาก
กองทุนมีการลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์
พืน้ฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเท่านัน้ทัง้นีก้ารป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ี จะ
ได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ 
อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ี คูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตาม ดงันัน้เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะ
ทําธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ี มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 

8. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทนุ (Country Risk) ซึ่งคือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ี
กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ 
จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและ
ยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคา
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

9. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ากว่าระดบัท่ีลงทุนได้ (Low-Rated or Non 
Investment Grade Securities Risk) กองทนุหลกัสามารถลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ ตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated 
securities) เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนของกองทนุ กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีลงทนุได้ คือ อาจมีความผนัผวนของราคาตราสารหนีท่ี้ลงทนุ และโอกาสในการผิด
นดัชาระหนีท่ี้สงูขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : ในส่วนของกองทนุหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทนุท่ีมีการกระจายความ
เส่ียงในแต่ละอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset 
Management ซึง่เป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ถือเป็นบริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนี ้
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มาเป็นเวลานาน อีกทัง้ยังสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารท่ีลงทุนได้ ดังนัน้การ
บริหารจดัการความเส่ียงใน การลงทนุของบริษัทจึงมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อย่างไรก็
ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้

10. ความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องคูส่ญัญา (Counterparty risks)กองทนุอาจลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีมี
ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนีข้องคู่สญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ของตราสารในกรณีท่ี คู่สญัญามีสถานะ
ล้มละลาย กองทุนอาจประสบกับความล่าช้าจากการขายสินทรัพย์ทิง้เพือนํามาชําระหนีร้วมถึงการลดลงของ
มลูค่าการลงทนุในระหว่างท่ีกองทนุบงัคบัชําระหนีข้องคู่สญัญาการท่ีไม่สามารถรับรู้ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การลงทนุ และการมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการบงัคบัชําระหนีเ้ป็นผลให้ขาดทนุจากการลงทนุ 
นอกจากนีย้ังมีความเป็นไปได้ท่ีสัญญาอาจสิน้สุดลงจากการล้มละลาย หรือ การเปล่ียนแปลงในกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีหรือบญัชีท่ีใช้อ้างอิงในการทําสญัญา 

11. ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทนุได้
ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกาหนดไว้ได้ ทัง้นี ้สภาพคล่องของตราสาร
อาจจะขึน้อยู่กบัสภาพขนาดของตลาดแต่ละประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและสภาวการณ์ในตลาด ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจดัการจะติดตามการบริหารกองทนุตามกรอบการลงทนุ ซึง่กาหนด
ให้ต้องมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ความเส่ียงดงักลา่วจงึอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

12. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัตวักลาง (Broker risk) ธุรกรรมบางอย่างของกองทนุอาจต้องดําเนินการผ่านนายหน้า 
ธนาคารหรือหน่วยงานท้องถ่ินอ่ืนๆ ทําให้กองทุนมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการผิดนัด การล้มละลาย ความ
ประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตวักลาง นายหน้า หรือหน่วยงานเหล่านัน้นอกจากนีก้องทุนยงัต้องพึ่งพา
ระบบการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมเป็นการทั่วไปของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตัวกลาง
ดงักลา่ว 

13. ความเส่ียงจากสภาวะตลาดท่ีไมป่กติ ( Exceptional market conditions) ภายใต้สภาวะตลาดบางอยา่งทําให้ 
เกิดปัญหาในการขายสินทรัพย์หรือปรับพอร์ตการลงทนุ ตวัอย่างเช่น เกิดขึน้ในช่วงท่ีตลาดมีความผนัผวนหรือ
สถานการณ์วิกฤต หรือการถกูระงบัการซือ้ขายภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์นัน้ๆ ในช่วงเวลาดงักล่าว
กองทุนรวมอาจจะไม่สามารถท่ีจะจัดการกบัสินทรัพย์ได้เน่ืองปริมาณการซือ้ขายเบาบางหรือตลาดขาดผู้ ซือ้ท่ี
เพียงพอ การวางคําสัง่หยุดการขาดทุนอาจไม่สามารถจํากัดการขาดทุนอย่างท่ีคาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนีใ้นภาวะตลาดขาลง คู่สญัญาของกองทุนสถานะทาง
การเงินอาจจะลดลงจงึเพิ่มความเส่ียงด้านเครดิตของกองทนุขึน้ได้ 

14. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) เกิดจากผู้ออกตรา
สารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ได้ตามกาหนด ทาให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิอาจลดลงจากการ
ด้อยคา่ของตราสารหนีด้งักลา่ว และทําให้กองทนุขาดทนุ 
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แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : ในส่วนของกองทนุหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทนุท่ีมีการกระจายความ
เส่ียงในแต่ละอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset 
Management ซึง่เป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ถือเป็นบริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนี ้
มาเป็นเวลานาน อีกทัง้ยังสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารท่ีลงทุนได้ ดังนัน้การ
บริหารจดัการความเส่ียงใน การลงทนุของบริษัทจึงมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อย่างไรก็
ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้

15. ความเส่ียงจากการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets risk) การลงทนุในตลาดเกิดใหม่มีความเส่ียง
เพิ่มเติมและข้อพิจารณาพิเศษท่ีมกัจะไม่พบในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดท่ีมีเสถียรภาพ ความเส่ียง
ดงักลา่วอาจได้แก่ 

(1) ความเส่ียงท่ีสงูขน้ึ จากการท่ีทรัพย์สนิอาจถกูโอนเป็นของชาติหรือเวนคืน หรือการถกูเรียกเก็บภาษีสําหรับผู้ มี
รายได้สงู(confiscatory taxation) 

(2) ความไมแ่น่นอนทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองท่ีสงูกวา่ รวมถงึสงคราม 

(3) แนวโน้มท่ีรัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงและควบคมุเศรษฐกิจมีสงูกวา่ 

(4) การตดัสินใจของรัฐท่ีจะระงบัการสนบัสนนุแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรือกําหนดระบบเศรษฐกิจแบบ
วางแผนจากสว่นกลาง 

(5) ความแตกต่างของมาตรฐานการสอบบญัชีและรายงานทางการเงินอาจทําให้ไม่สามารถหาข้อมลูท่ีเป็น
สาระสําคญัหรือท่ีมีความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัผู้ออกตราสารได้ 

(6) การกํากบัดแูลตลาดมีความกว้างขวางน้อยกวา่ 

(7) กฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีและกรรมการ และการคุ้มครองผู้ลงทนุ
มีการพฒันาน้อยกวา่ 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้ จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดได้
จนถึงวันสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัท
จดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและ
บญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว  
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินท่ีได้รับจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งดอกผล
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บัตรเครดติ (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทุน
เปิดต้นทาง”) ตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร 
ออพพอร์ทนิูตีส์้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก
กองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ
ระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่การหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ี
ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั 
โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
 
- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ
ถงึเวลา 15.30 น.  

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 
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ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ

ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระสําคญั 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของ
ทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้

คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือ
วา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบั
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  
รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต   กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล   กรรมการ 

    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3.  นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.  นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

  
2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

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

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. 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. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
15 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 
ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),              
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,               
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 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 ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 
ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
   บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ,                                         
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

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

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้ เป็นกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศท่ีมีนโยบายเน้นลงทนุใน
หน่วยลงทนุต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุนีจ้ึงเหมาะกบัผู้ลงทนุท่ียอมรับความเส่ียงได้สงู อย่างไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทุนอาจเพ่ิมขึน้หรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบทัง้ทางด้านบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงความเส่ียงดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

 
กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารหนีอ่ื้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบนั
การเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากวา่อนัดบัท่ีสามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และท่ีไม่ได้มีการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และมกัมี
การซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึง่มีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กบั
ราคาเสนอขายท่ีกว้างกว่า นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งใดๆ ซึ่งทําให้การป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักล่าวทําได้ยากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ 
ผู้ ออกตราสารท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือ
เศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามกําหนด ซึ่งสูงกว่าผู้ออกตราสารท่ีมี
ผลตอบแทนต่ํากว่า เน่ืองจากโดยทั่วไป ตราสารท่ีมีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็น    
ตราสารด้อยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผกูพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ของผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้รับการคํา้ประกนัจากทรัพย์สิน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้ ออกตราสาร นอกจากนี  ้ผู้ ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงิน 
(financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่สง่ผลให้ความเส่ียงจากการลงทนุใน
ตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มูลค่าตลาดของตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่านีมี้แนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจ
มากกว่าตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ซึง่จะตอบสนองกบัความผนัผวน
ของระดบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่า
ตราสารท่ีจะได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ บริษัทท่ีออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู 
(highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทนุในรูปแบบอ่ืน ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีการถดถอยของ
ภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอ้ย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อมลูค่าของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มีความเป็นไปได้ท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อความสามารถของผู้ออกตราสารท่ีจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทําให้มีความเส่ียงจากการผิดนัดของตราสาร
ดงักลา่วมากขึน้ 
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2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 

ความเส่ียงทัว่ไปท่ีราคาของตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ระดบัราคาของตราสาร
อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 

3. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

4. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถ
บริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
 

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
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6. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์  
กองทนุรวมหลกัมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือการลงทนุ โดยราคาตราสารอนพุนัธ์อาจมีความผนัผวนสงู    
ในสถานการณ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ และอาจขาดทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทนุรวม JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทนุหลกั) มีการทํา Stress 
Test ในกรณี Worst Case Scenario เป็นประจําทกุเดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับพอร์ตการลงทนุให้ทนัต่อ
สถานการณ์ 
 

7. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเส่ียงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอัตรา
แลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการ
ท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตาม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ 
ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 
 

8. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

9. ความเส่ียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลต่อผลตอบแทน
ท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
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แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือ
ลดความเส่ียงในสวนนี ้
 

10. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
 เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ได้ หรือขายตราสารไม่ได้ตามราคาหรือตาม

ระยะเวลาท่ีกาหนดไว้ได้ ทัง้นี ้สภาพคลอ่งของตราสารอาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดแต่ละประเทศท่ีกองทนุ
เข้าไปลงทนุและสภาวการณ์ในตลาด ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะติดตามการบริหารกองทนุตามกรอบการลงทุน ซึ่งกาหนดให้ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ ความเส่ียง
ดงักลา่วจงึอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 
11. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดบัความน่าเช่ือถือต่ากว่าระดับที่ลงทุนได้ (Low-Rated or Non 

Investment Grade Securities Risk)  
 กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถือต่ากว่าอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment 

Grade) และ ตราสารท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนของกองทนุ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท่ี้ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีลงทุนได้ คือ 
อาจมีความผนัผวนของราคาตราสารหนีท่ี้ลงทนุ และโอกาสในการผิดนดัชาระหนีท่ี้สงูขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
ในส่วนของกองทนุหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทนุท่ีมีการกระจายความเส่ียงในแต่ละอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสาร 
แต่ละบริษัทอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ถือเป็น       
บริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนีม้าเป็นเวลานาน อีกทัง้ยงัสามารถวิเคราะห์และเข้าถึง
ข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารท่ีลงทุนได้ ดังนัน้การบริหารจัดการความเส่ียงใน การลงทุนของบริษัทจึงมีความ
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อยา่งไรก็ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความ
เส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนีข้องผู้ออกตราสารอยา่งละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้
มีคณุภาพเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้

 
12. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาระเงนิต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

เกิดจากผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ได้ตามกาหนด ทาให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิอาจลดลง
จากการด้อยคา่ของตราสารหนีด้งักลา่ว และทําให้กองทนุขาดทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
ในส่วนของกองทนุหลกัมีการบริหารพอร์ตลงทนุท่ีมีการกระจายความเส่ียงในแต่ละอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสาร 
แต่ละบริษัทอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ซึ่ง J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ถือเป็น      
บริษัทจดัการท่ีมีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนีม้าเป็นเวลานาน อีกทัง้ยงัสามารถวิเคราะห์และเข้าถึง
ข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารท่ีลงทุนได้ ดังนัน้การบริหารจัดการความเส่ียงใน การลงทุนของบริษัทจึงมีความ
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น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อยา่งไรก็ตาม หากมีการลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความ
เส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการชาระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้
มีคณุภาพเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
 

13. ความเส่ียงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 
 

ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ทุกเม่ือ บริษัทจัดการมี
ความประสงค์ท่ีจะให้การดําเนินการทัง้หมดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ของกองทุนเป็นไปในลกัษณะท่ีจะไม่ทําให้ถือได้ว่า
กองทนุมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนท่ีกองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกู
หกัภาษี ณ จ่ายและเสียภาษีกําไร (สว่นทนุหรืออ่ืนๆ) ท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือจากการโอนเงิน
ลงทุน ทัง้นี ้กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน         
ผู้ลงทนุต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึ่งรวมถึงภาษี
การโอน อากรแสตมป์ ภาษีอ่ืนๆ หรือคา่ใช้จ่ายท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกนั) ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีการลงทนุ เน่ืองจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มีทัง้ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุท่ีมิใช่ผู้ลงทนุสถาบนั จึงมีความเป็นไปได้ท่ีโครงสร้างการลงทนุแบบหนึ่งจะส่งผลให้     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุบางรายไมส่ามารถ  
 
(1) ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาด้านภาษีซึง่ในประเทศไทยทํากบัประเทศท่ีมีการลงทนุ หรือ  
(2) เรียกร้องเครดิตสําหรับภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสม
สําหรับกองทนุ บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุโดยรวม มิใช่วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ 
 

14. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการคดิภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการบญัญัติและ
มีผลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูถึงร้อยละ 30 สําหรับการ
จ่ายดอกเบีย้และเงินปันผลท่ีมีแหลง่ท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้แก่
สถาบนัการเงินตา่งประเทศ และเงินรายรับทัง้หมด (gross proceeds) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศได้รับจากการขาย
ทรัพย์สินท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีท่ีสถาบนั
การเงินต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ไม่ได้เข้าทําและปฏิบัติตาม ความตกลงกับกรมสรรพากรของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เว้นแต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ได้รับการยกเว้น
หรือถือวา่ได้ปฏิบติัตามกฎหมายดงักลา่วแล้ว 
 
เพ่ือหลีกเล่ียงภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักลา่ว กองทนุอาจเข้าทําความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทนุคาดว่า
ความตกลงกบั IRS จะกําหนดให้กองทนุตกลงท่ีจะ (1) ขอรับข้อมลูเพ่ือระบตุวับคุคลบางอย่างเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือ
พิจารณาว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบคุคลต่างชาติซึ่งถือหุ้นโดย U.S. Personหรือไม่ และเพ่ือให้
ข้อมลูระบตุวับคุคลเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบติัตามข้อกําหนดการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
และข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูผนัในการรายงานข้อมลูตามความตกลงกบั IRS ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
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ลงทนุรายใดไมป่ฏิบติัตามคําร้องขอเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามท่ีกําหนดไว้ในความตกลงกบั IRS จากกองทนุ หรือ
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจจําเป็นต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสงูถึงร้อยละ 30 จากการชําระเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินปันผล
และจํานวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลู หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินท่ีมิได้มีความตกลงกบั IRS ท่ีมีผลบงัคบั 
(กลา่วคือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่เข้าร่วมในการทําความตกลงกบั IRS) เว้นแต่ สถาบนัการเงินนัน้
ได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบติัตามกฎหมายแล้วทัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะไม่ชําระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพ่ือชดเชย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับจํานวนเงินใดๆ ท่ีถกูหกัตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปได้ท่ีบริษัท
จดัการอาจต้องจดัให้มีการจําหน่ายหรือโอนหน่วยลงทนุซึ่งถือโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการ
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอตามเง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทนุ และจํานวนเงินสทุธิท่ี
ได้จากการจําหน่ายหรือโอนนัน้อาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายหรือโอนโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ดี ภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยงัคงค้างอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 และ
ภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ท่ีมาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ยงัคงค้างอยู่ในวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 หรือวนัท่ี
ตรงกบัหกเดือนหลงัจากการประกาศใช้ข้อบงัคบั US Treasury regulations ว่าด้วยการหกั ณ ท่ีจ่าย สําหรับกลุ่มเงิน
ประเภท “foreign passthru payments” (แล้วแต่ว่าวนัใดเกิดขึน้ภายหลงั) โดยภาระผกูพนัดงักลา่วไม่ได้มีการแก้ไขหรือ
ถือว่าออกใหม่  ภายหลังจากวันท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ .  2557 (ภาระผูกพันเหล่านี เ้ รียกว่า  “Grandfathered 
Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระผกูพนัซึ่งถือว่า
เป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึง่ไม่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์และ
เผ่ือเรียก) ไมมี่สทิธิได้รับการยกเว้น (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 

นอกจากนี ้ถ้ากองทนุตดัสินใจท่ีจะไม่เข้าทําความตกลงกบั IRS กองทนุอาจถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 30 
สําหรับเงินบางประเภทท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุ 
 
ท่ีผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าทําความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง 
IGA”) หลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย FATCA ซึง่ถ้าประเทศไทยเข้าทําความตกลง IGA กบัสหรัฐอเมริกา กองทนุ
อาจไม่จําเป็นต้องเข้าทําความตกลงกบั IRS แต่อาจจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประเทศไทยตราขึน้เพ่ืออนวุตัรให้
เป็นไปตามความตกลง IGA นัน้ 
 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าการชําระเงินให้แก่กองทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สินท่ีลงทนุ จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการชําระเงินให้แก่กองทนุใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินของกองทนุต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่าย ก็อาจส่งผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สินท่ี
ลงทนุก่อนกําหนดตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า ผู้ลงทนุใน
กองทุนจะได้ปฏิบติัตามการร้องขอข้อมลูระบุตวับุคคลและยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการนําส่งข้อมลูดงักล่าว
ให้แก่ IRS แต่การชําระเงินให้แก่กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตวักลางท่ีถือทรัพย์สิน
อยู่แทนกองทุนต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนควร
ปรึกษาหารือกับท่ีปรึกษาทางด้านภาษีของตนเก่ียวกับภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ท่ีอาจเกิดขึน้กับ
กองทนุ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุ 
 
 



 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้   28 

 

15. ความเส่ียงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิที่ลงทุน (Withholding Tax) 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึงชําระให้แก่กองทุนในส่วนท่ี
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การชําระเงินให้แก่ตวักลางหรือกองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทนุอาจถกู
หกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถึงร้อยละ 30 หากกองทนุหรือตวักลางไม่ปฏิบติัตามการร้องขอข้อมลู
ระบตุวับคุคล เพ่ือให้คู่สญัญาของกองทนุหรือตวักลางสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึง่รวมถึงความตกลง
กบั IRS ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
นอกจากนี ้แม้ว่าในเวลาท่ีกองทุนเข้าลงทนุในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินท่ีต้องชําระให้แก่กองทุนเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ี
ลงทนุดงักลา่ว จะไม่ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องอาจเปล่ียนแปลงไป ทําให้จํานวนเงิน
ท่ีชําระตามทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนดงักล่าวต้องถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูขึน้อัน
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งลูกหนีท่ี้เก่ียวข้องไม่ผูกพันท่ีจะต้องชดเชยให้กับกองทุน ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่
สามารถรับประโยชน์จาก (ก) อนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ีทําการชําระเงิน หรือ (ข) กฎหมาย
ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัในประเทศของลกุหนีท่ี้เก่ียวข้องของกองทนุ ในกรณีท่ีกองทนุได้รับชําระดอกเบีย้จากจํานวน
เงินสุทธิภายหลังจากท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีพึงชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนก็จะถูก
กําหนดโดบอ้างอิงจากจํานวนเงินรับสทุธิดงักล่าว ซึ่งภาษีดงักล่าวจะลดจํานวนเงินท่ีสามารถนําไปชําระให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่มีสิทธิได้รับจํานวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพ่ือชดเชยภาษี
หกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ 

 
 

ความเส่ียงอ่ืนๆ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
 

1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทท่ีมีอนัดบัน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารหนี ้
ท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงคํารับรองท่ีจะไม่ก่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของ
กองทนุในตราสารหนีด้งักลา่วอยูภ่ายใต้บงัคบัของการไถ่ถอนหรือชําระคืนก่อนกําหนด ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ออกตราสารหนี ้
ชําระคืนเงินต้นตามตราสารหนีท่ี้กองทนุถืออยู่ก่อนเวลาท่ีคาดหมายไว้ หรือส่งผลให้สถาบนัผู้ รับฝากเงินชําระคืน
เงินฝากให้แก่กองทนุก่อนกําหนด ดงันัน้บริษัทจดัการจงึไมส่ามารถรับรองว่าจะบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนท่ี
ประมาณการของกองทนุ 

  
2. ความเส่ียงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 

ผู้ลงทุนเข้าใจและทราบถึงโอกาสท่ีบริษัทจัดการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวข้องกบักองทนุ ในกรณีท่ีมีปัยหาท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจ
โดยสจุริตเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีบริษัทจดัการใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตแล้วเห็นว่าถือ
เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัทจดัการอาจดําเนินการตามท่ีเห็นว่าจําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือ
แก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (และเม่ือได้
ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมมี่ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งเหลา่นัน้) การดําเนินการเหลา่นี ้



 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้   29 

 

อาจรวมถงึการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุซึง่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีเป็นอิสระ โดยในการนี ้บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ลงทนุแต่ละรายได้ทราบถึงการมีอยู่ของความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีแท้จริงหรือท่ีอาจเกิดขึน้ได้ดงักล่าวแล้ว และหากบริษัทจัดการได้ดําเนินการเก่ียวกับ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่งกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ฉบับนีแ้ล้ว ผู้ ลงทุนจะสละสิทธิเรียกร้องสําหรับความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการมีอยู่ของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ดงักลา่ว 

 
3. ความเส่ียงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีมี้ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้   
ผู้ลงทนุควรใช้ความระมดัระวงัอย่างสงูเก่ียวกบัข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันี ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ข้อความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

 
1. ข้อความเก่ียวกบักลยทุธ์โดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เป้าหมายของการลงทนุ 
2. ข้อความประมาณการตวัเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทนุท่ีกองทนุอาจได้มา หรือขนาดของ

ทรัพย์สนิ ท่ีกองทนุอาจได้มาในการลงทนุดงักลา่ว 
3. ข้อความเก่ียวกบัประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
4. ข้อความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพ่ือดําเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต ่ 

ไม่จํากัดเพียงการใช้ทรัพย์สินของกองทุน และขนาดและลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะ
เกิดขึน้ บคุลากรและบริการอ่ืนท่ีกองทนุอาจใช้บริการ 

5. ข้อความใดๆ ท่ีใช้คําวา่ “คาดการณ์” “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยคําในทํานองเดียวกนั 
6. ข้อความใดๆ ท่ีมิใช่ข้อเทจ็จริงย้อนหลงั 

ข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจุบันของบริษัทจัดการเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเส่ียง ความไม่แน่นอนและสมมติุฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง
ปัจจยัความเส่ียงดงัท่ีระบขุ้างต้น ถึงแม้ว่าบริษัทจดัการมีความเช่ือว่าคาดหมายท่ีแสดงอยู่ในข้อความท่ีมีลกัษณะ
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความสมเหตสุมผล แต่บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองว่าความคาดหมายเหล่านัน้
จะถกูต้อง 
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อตัราส่วนการลงทนุ  

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

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่
ต่ํากวา่ 2 อนัดบัแรก 
 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

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

ไมเ่กิน 20% 1 
 

      
 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SNหรือศกุกู ท่ีผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั 
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10%  หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออก
ตราสารอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิก
ถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SNหรือศกุกูท่ีผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 
III 
6.4.2  มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
6.5  DW ท่ีมี 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 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี
สํานกังานกําหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 
หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่
ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ี
อยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ี สํานกังานกําหนดและมีลกัษณะตาม 
6.7.1 

 

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

1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ Credit 
Rating แบบ National Scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 
 
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 

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

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศ
ของ นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

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

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ท่ีอายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี  

 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุน ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ ออก   
ตราสารได้ 

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการ 
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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กํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ 
ขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่) 
 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 
ท่ีลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบั
อายกุองทนุ) 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  แต่
ไมร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร 
Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

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

5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเข้าทําธุรกรรม  
derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
การลดความเส่ียง  
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่  

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง 
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ
ซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุ
ใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV  

6.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุ
ใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหาย
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
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน 
(complex strategic investment) หรือ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมี
ความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

  
1 , 2 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
*** หมายเหต ุ : สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไมมี่ข้อกําหนด
เก่ียวกบั Product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บั
รวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์)  

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

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2    ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program)  ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้ 
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

10.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
นัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย            
ที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

อัตราตาม 

โครงการ(1) 

เรียกเกบ็จริง(2) 

1/6/2562 – 31/5/2563 

เรียกเกบ็จริง(2) 

1/6/2561 – 31/5/2562 

เรียกเกบ็จริง(2) 

1/6/2560 – 31/5/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

    (ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 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 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.4280 0.2140 0.2140 0.21

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0101 0.0072 0.01

2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0004 0.0001 -

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย               
ที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.35 (3) 0.9254 0.9222 0.92 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเกบ็จริง 
2563 

เรียกเกบ็จริง
2562 

เรียกเกบ็จริง
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4) ไมเ่กิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (4) ไมมี่ - - - 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (4)  

 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น (5) 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่  

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ 
5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ 
6. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออก            

ใบหน่วยลงทนุ  
รายการละ  
50 บาท 

รายการละ 50 บาท (6) 

หมายเหต ุ 
1 อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ล่าสุดจนถึงวันท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนั และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการ
ดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 อตัราไมเ่กินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
4 อตัราไมเ่กินร้อยละ ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่

เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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5 ทัง้นี ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย 
6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจัดการของ
สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะ
ติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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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 ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อ่ืนๆ 514,337.45

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,373,478.53

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (EUR) 14,453,705.51

หนีส้นิอ่ืน -28,148,648.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 225,444,351.11

ทรัพย์สนิอ่ืน 28,662,985.93

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

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 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 ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส์

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

-1.60

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 134,178.05

%NAV

-0.02ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -45,436.02

0.06

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -3,799,027.20
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบยีนกองทุน       10 มิ.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%

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

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 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

 
 

- กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี ICE 1 Month EUR LIBOR ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-     เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

3.86% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์ 
ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 
ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 
 

 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตีส์้ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่ มีอันดับความ
น่าเช่ือถือตํ่ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
(unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียง
จากการผิดนัดชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จาํนวนได้ 
และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงนิคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือ
เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่
อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน  ทัง้นี ้ ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความ
เส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลด
ความเส่ียงได้เตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศ
ที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยู โอบี(ประเทศไทย)จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 

www.uobam.co.th 


