
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 100.41

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

กองทนุนี้จัดเป็นประเภทผลิตภณัฑท์ี่มี 12.7183

ความเสี่ยงสงูหรือมคีวามซับซอ้น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

(risky/complex product) 10 มถินุายน 2559

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน รปูแบบกองทนุ 

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุ ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุตา่งประเทศ

เพียงกองทนุเดยีว(Feeder Fund)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UGMAC 0.79 5.97 11.00 4.13 N/A N/A 3.53 4.95 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.***

ดชันมีาตรฐานของกองทนุ *** 3.24 5.28 7.28 0.09 N/A N/A 3.33 -1.24 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 3.36 4.64 6.22 5.35 N/A N/A 4.44 6.37 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.***

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 3.00 3.92 6.18 6.87 N/A N/A 3.57 6.03 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน ไมก่ าหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแตว่นัถดัจากวนั

คาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 

ราคาหน่วยลงทนุ

***โปรดศึกษาปฏทินิวนัซ้ือขายกองทนุ

โปรดศึกษาขอ้มลูเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วน

ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หนว่ยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 101.41% ไมเ่กนิ 2.00% (ปัจจบุนัเก็บ 1.50%)

2. อืน่ ๆ -1.41% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมม่ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลีย่น - เขา้ เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการขาย

สบัเปลีย่น - ออก  ไมม่ี

รายช่ือหลกัทรพัย ์ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

1.หนว่ยลงทนุ : JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (Class A) 101.41% (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ) 

2.อืน่ๆ -1.41% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ตอ่ปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ตอ่ปี

เจา้หนา้ท่ีการขาย : ผูแ้นะนาํการลงทนุ

ตราสารซับซอ้น IC Complex 

หมายเหต ุทัง้นี้ คา่ธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อตัราที่รวมภาษมีลูคา่เพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UGMAC :  UNTGMOP:TB

กองทนุหลกั :

ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ JPMorgan Investment Funds

 – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกัมี

วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพ่ือสรา้งรายรบัและการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะ

กลางและยาวโดยส่วนใหญ่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ัว่โลกและจะมกีารใชก้ลยทุธท์ี่

ลงทนุในอนพุันธต์ามความเหมาะสม

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการด าเนนิงานของกองทนุกอ่นการตดัสินใจลงทนุการลงทนุหรือการใช ้

บริการที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุที่มคีวามเส่ียงสงูหรือมคีวามซับซอ้นมคีวามแตกตา่งจากการลงทนุหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุทัว่ไป ผูล้งทนุควรขอค าแนะน าเพ่ิมเตมิจาก

คนขายกอ่นท าการลงทนุ ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวดัผล

การด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตาม

มาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่อาจเกดิขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนั

ความเส่ียงตามดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม แตเ่นื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงนิ

คนืต า่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้ กองทนุมกีารจดัสรรการลงทนุที่ยืดหยุ่น กองทนุอาจใชก้ลยทุธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนพุันธท์างการเงนิ) ในการจดัสรรการลงทนุตามประเภท

สินทรพัย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ ผูล้งทนุอาจมคีวามเส่ียงจากการลดลงของเงนิตน้ได ้ดงันัน้กองทนุจึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่ไมต่อ้งการใชเ้งนิในระยะเวลา 5 ปี กองทนุหลกัอาจมกีาร

ลงทนุหรือมไีวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทนุรวมอืน่ จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่รบั

ความเส่ียงไดส้งู

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนินงานที่แสดงจะเป็น % 

ต่อปี *** ดชันี ICE 1 Month EUR LIBOR ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

 JPMECAA:LX
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UGMAC

Benchmark

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร

ออพพอรท์นูติีส้ ์

(UGMAC) 
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��v�}{�������{
}	v�v{���~y�{yx���{��{
��v�}{�������{
}	v�v{���~y�{8>G4+,8>G4+,��8*>>G3<-8*>>G3<-�� s3,G>G5,�>9,Gs3,G>G5,�>9,G���+)*+4+,-�+)*+4+,-�� c9>XG,c9>XG,����rjp�ki��j��jni��nolin���il��y�{��v���vz��
��yx���{�	v�w���~y�{��y�{��v���vz��
��yx���{�	v�w���~y�{$�����V:9>G:2M4G>5�<2*M4�M25G�V:9>G:2M4G>5�<2*M4�M25G�52?G�2>�9MM�2=�,:G+>�52?G�2>�9MM�2=�,:G+>�?23G-/?23G-/ C��oj���jt��V:9>G5�2=�,:G�V*WV:9>G5�2=�,:G�V*WEEK*34�K*34�q+MM�=M*<,*9,G�+3�L9M*G/q+MM�=M*<,*9,G�+3�L9M*G/ Jo��rli�j��kiij�jni��r�!Jr��������ipj�hi���\i��li���hi�j�������jo���o���lih�i��jni�prlli�j� l�� ipjr���Sit���hi�j�l�����lkoj����B�prki�j�%S��B'�o���o�t�o  ��po��i���po�����il������prki�j���ni�i���prki�j���o���i���o��jni�o��ro��o����ik�!o��ro��li �lj��o���jni�olj�p�i�������p�l �loj�����oli�oho��o��i��lii��l�k�t�rl����o�p�o��o�h��il��t�rl�¡����[�l�o��#��ij�[o�o�iki�j�li����o��p��jopj��jni��r��������ril�%�ii��i���'��l�oj������ kok��r����Z:+5�?9,G>+9M�5:2*M4�32,�WG�<235+4G>G4�95�94L+<G�2>�93�+3LG5,?G3,�Z:+5�?9,G>+9M�5:2*M4�32,�WG�<235+4G>G4�95�94L+<G�2>�93�+3LG5,?G3,�>G<2??G349,+23/�K*34�:2M4+3@5�934�DG>=2>?93<G�9>G�M+XGM-�,2�:9LG�<:93@G4�>G<2??G349,+23/�K*34�:2M4+3@5�934�DG>=2>?93<G�9>G�M+XGM-�,2�:9LG�<:93@G4�5+3<G�,:G�>GD2>,�49,G/�O2�D>2L+4G>�2=�+3=2>?9,+23�D>G5G3,G4�:G>G¢�+3<M*4+3@�5+3<G�,:G�>GD2>,�49,G/�O2�D>2L+4G>�2=�+3=2>?9,+23�D>G5G3,G4�:G>G¢�+3<M*4+3@�+34GP�934�>9,+3@5�+3=2>?9,+23¢�+5�M+9WMG�=2>�49?9@G5�2>�M255G5�2=�93-�,-DG�+34GP�934�>9,+3@5�+3=2>?9,+23¢�+5�M+9WMG�=2>�49?9@G5�2>�M255G5�2=�93-�,-DG�9>+5+3@�=>2?�*5G�2=�,:G+>�+3=2>?9,+23/�O2�q9>>93,-�2=�9<<*>9<-�+5�@+LG3�934�32�9>+5+3@�=>2?�*5G�2=�,:G+>�+3=2>?9,+23/�O2�q9>>93,-�2=�9<<*>9<-�+5�@+LG3�934�32�M+9W+M+,-�+3�>G5DG<,�2=�93-�G>>2>�2>�2?+55+23�+5�9<<GD,G4/M+9W+M+,-�+3�>G5DG<,�2=�93-�G>>2>�2>�2?+55+23�+5�9<<GD,G4/��Z2�,:G�GP,G3,�DG>?+,,G4�W-�9DDM+<9WMG�M9q¢�qG�?9-�>G<2>4�,GMGD:23G�<9MM5�934�Z2�,:G�GP,G3,�DG>?+,,G4�W-�9DDM+<9WMG�M9q¢�qG�?9-�>G<2>4�,GMGD:23G�<9MM5�934�?23+,2>�GMG<,>23+<�<2??*3+<9,+235�,2�<2?DM-�q+,:�2*>�MG@9M�934�>G@*M9,2>-�?23+,2>�GMG<,>23+<�<2??*3+<9,+235�,2�<2?DM-�q+,:�2*>�MG@9M�934�>G@*M9,2>-�
 ����#$�B���$������ 2WM+@9,+235�934�+3,G>39M�D2M+<+G5/�aG>5239M�49,9�q+MM�WG�<2MMG<,G4¢�5,2>G4�934�2WM+@9,+235�934�+3,G>39M�D2M+<+G5/�aG>5239M�49,9�q+MM�WG�<2MMG<,G4¢�5,2>G4�934�D>2<G55G4�W-�f/a/�c2>@93�̀55G,�c939@G?G3,�+3�9<<2>493<G�q+,:�2*>�(c(̀�D>2<G55G4�W-�f/a/�c2>@93�̀55G,�c939@G?G3,�+3�9<<2>493<G�q+,:�2*>�(c(̀�a>+L9<-�a2M+<-�qqq/gD?2>@93/<2?;G?G9a>+L9<-�a2M+<-�qqq/gD?2>@93/<2?;G?G9EED>+L9<-D>+L9<-EED2M+<-D2M+<-��K2>�944+,+239M�+3=2>?9,+23�23�,:G�5*WK2>�944+,+239M�+3=2>?9,+23�23�,:G�5*WEE=*34=*34££5�,9>@G,�?9>XG,�DMG95G�>G=G>�,2�,:G�5�,9>@G,�?9>XG,�DMG95G�>G=G>�,2�,:G�a>25DG<,*5/�a>25DG<,*5/�U+5X�+5�,:G�GPU+5X�+5�,:G�GPEE93,G�5,9349>4�4GL+9,+23�5:2q3�95�9�D>2D2>,+23�2=�,:G�,2,9M�93,G�5,9349>4�4GL+9,+23�5:2q3�95�9�D>2D2>,+23�2=�,:G�,2,9M�@>2*D+3@�+G¤�,:G?G¢�>G@+23�934�955G,�<M955/�@>2*D+3@�+G¤�,:G?G¢�>G@+23�934�955G,�<M955/�K*34�L2M9,+M+,-�+5�,:G�GPK*34�L2M9,+M+,-�+5�,:G�GPEE93,G�5,9349>4�4GL+9,+23/�93,G�5,9349>4�4GL+9,+23/�����K*34�+3=2>?9,+23¢�+3<M*4+3@�DG>=2>?93<G�<9M<*M9,+235�934�2,:G>�49,9¢�+5�K*34�+3=2>?9,+23¢�+3<M*4+3@�DG>=2>?93<G�<9M<*M9,+235�934�2,:G>�49,9¢�+5�D>2L+4G4�W-�f/a/�c2>@93�̀55G,�c939@G?G3,�¥,:G�?9>XG,+3@�39?G�=2>�,:G�D>2L+4G4�W-�f/a/�c2>@93�̀55G,�c939@G?G3,�¥,:G�?9>XG,+3@�39?G�=2>�,:G�955G,�?939@G?G3,�W*5+3G55G5�2=�fac2>@93�8:95G�¦�82/�934�+,5�9==+M+9,G5�955G,�?939@G?G3,�W*5+3G55G5�2=�fac2>@93�8:95G�¦�82/�934�+,5�9==+M+9,G5�q2>M4q+4G§/q2>M4q+4G§/��#����ojo����o��oj�jni���prki�j��oji�r��i�������poji���jnil���i�#����ojo����o��oj�jni���prki�j��oji�r��i�������poji���jnil���i�#����ojo����o��oj�jni���prki�j��oji�r��i�������poji���jnil���i�#����ojo����o��oj�jni���prki�j��oji�r��i�������poji���jnil���i���

������J��[#������������

©̈ª«�¬�®�̄�°��®©±²³́««²�°��̄µ�©̈¶·̧�¬µ¬¹ ��º»¼½½¾�¿ÀÁ�Â»ÃÄ¼»�Á¼ÅÆÃ�ÇÈÈÃÆÉÊËÌÉÌÍ½�Î�Ï¼ÅÅÐ�Ñ�ÒÓÔ



������������	����
������	��������������� ����������������������� ��!""� #$%&#&'��(�)���*�+�,-./�/�0102�34567689:;5<�=>>�?78@:9�?A9A5BAC<�D@A�76E45F;:746�G46:;76AC�@A5A76H�0102�34567689:;5<�=>>�?78@:9�?A9A5BAC<�D@A�76E45F;:746�G46:;76AC�@A5A76H�I2J�79�K54K57A:;5L�:4�34567689:;5M�I0J�F;L�64:�NA�G4K7AC�45�C79:57NO:ACM�;6C�IPJ�I2J�79�K54K57A:;5L�:4�34567689:;5M�I0J�F;L�64:�NA�G4K7AC�45�C79:57NO:ACM�;6C�IPJ�79�64:�Q;55;6:AC�:4�NA�;GGO5;:AR�G4FK>A:A�45�:7FA>L<�SA7:@A5�34567689:;5�645�79�64:�Q;55;6:AC�:4�NA�;GGO5;:AR�G4FK>A:A�45�:7FA>L<�SA7:@A5�34567689:;5�645�7:9�G46:A6:�K54B7CA59�;5A�5A9K4697N>A�E45�;6L�C;F;8A9�45�>499A9�;579768�E54F�7:9�G46:A6:�K54B7CA59�;5A�5A9K4697N>A�E45�;6L�C;F;8A9�45�>499A9�;579768�E54F�;6L�O9A�4E�:@79�76E45F;:746<;6L�O9A�4E�:@79�76E45F;:746<���������� ��TU3458;6�=99A:�3;6;8AFA6:�IVO54KAJ�W<X�5<><R�YR�54O:A�CA�D5ZBA9R�[TU3458;6�=99A:�3;6;8AFA6:�IVO54KAJ�W<X�5<><R�YR�54O:A�CA�D5ZBA9R�[\\0YPP�0YPP�WA66768A5NA58R�[O]AFN4O58<�̂0_̀11R�G45K45;:A�G;K7:;>�Va?�21<111<111<��WA66768A5NA58R�[O]AFN4O58<�̂0_̀11R�G45K45;:A�G;K7:;>�Va?�21<111<111<������bccdefgehbibjbkic
klmnopp�qrnstsuvwon�fowtsu��;99A99FA6:�4E�;�EO6C�;99A99FA6:�4E�;�EO6Cxx9�K;9:�KA5E45F;6GAR�9�K;9:�KA5E45F;6GAR�N;9AC�46�N4:@�5A:O56�;6C�579y�;6C�9@4Q9�@4Q�97F7>;5�76BA9:FA6:9�G4FK;5A�N;9AC�46�N4:@�5A:O56�;6C�579y�;6C�9@4Q9�@4Q�97F7>;5�76BA9:FA6:9�G4FK;5A�Q7:@�:@A75�G4FKA:7:459<�z6BA9:FA6:�CAG797469�9@4O>C�64:�NA�N;9AC�46�;�@78@�Q7:@�:@A75�G4FKA:7:459<�z6BA9:FA6:�CAG797469�9@4O>C�64:�NA�N;9AC�46�;�@78@�5;:768�;>46A<5;:768�;>46A<��{p|}o�~���;�FA;9O5A�4E�A]GA99�5A:O56�8A6A5;:AC�NL�;�F;6;8A5�G4FK;5AC�:4��;�FA;9O5A�4E�A]GA99�5A:O56�8A6A5;:AC�NL�;�F;6;8A5�G4FK;5AC�:4�:@A�NA6G@F;5y<��=6�;>K@;�4E�2<11�76C7G;:A9�:@;:�;�EO6C�@;9�4O:KA5E45FAC�7:9�:@A�NA6G@F;5y<��=6�;>K@;�4E�2<11�76C7G;:A9�:@;:�;�EO6C�@;9�4O:KA5E45FAC�7:9�NA6G@F;5y�NL�2�<NA6G@F;5y�NL�2�<��{ss�optvm��lrpowtptw��~���;6�;N94>O:A�FA;9O5A�4E�B4>;:7>7:L�;6C�FA;9O5A9�:@A��;6�;N94>O:A�FA;9O5A�4E�B4>;:7>7:L�;6C�FA;9O5A9�:@A�A]:A6:�:4�Q@7G@�5A:O569�B;5L�OK�;6C�C4Q6�4BA5�;�87BA6�KA574C<���78@�B4>;:7>7:L�A]:A6:�:4�Q@7G@�5A:O569�B;5L�OK�;6C�C4Q6�4BA5�;�87BA6�KA574C<���78@�B4>;:7>7:L�FA;69�:@;:�:@A�5A:O569�@;BA�NAA6�F45A�B;57;N>A�4BA5�:7FA<��D@A�FA;9O5A�79�FA;69�:@;:�:@A�5A:O569�@;BA�NAA6�F45A�B;57;N>A�4BA5�:7FA<��D@A�FA;9O5A�79�A]K5A99AC�;9�;6�;66O;>79AC�B;>OA<A]K5A99AC�;9�;6�;66O;>79AC�B;>OA<��c}on|m�nowtr�FA;9O5A9�:@A�KA5E45F;6GA�4E�;6�76BA9:FA6:�;C�O9:768�E45�:@A��FA;9O5A9�:@A�KA5E45F;6GA�4E�;6�76BA9:FA6:�;C�O9:768�E45�:@A�;F4O6:�4E�579y�:;yA6�IG4FK;5AC�;�579y;F4O6:�4E�579y�:;yA6�IG4FK;5AC�;�579y\\E5AA�76BA9:FA6:J<��D@A�@78@A5�:@A�E5AA�76BA9:FA6:J<��D@A�@78@A5�:@A�W@;5KA�5;:74�:@A�NA::A5�:@A�5A:O569�G4FK;5AC�:4�:@A�579y�:;yA6<W@;5KA�5;:74�:@A�NA::A5�:@A�5A:O569�G4FK;5AC�:4�:@A�579y�:;yA6<

jq



����������	
������������	�
��������������������������������������������	������	�����������	�������
�����
�����������������	
�� ��
��	
�������������	
��
������	���!�	
������������������
���	�������������
��	
�
	 ��	�����"�
	�����#��$%&'�()*+,-./�&'�,-0./�1)2�&.1)2,0/&).03�4+24)'-'�).35�0.(�&'�&./-.(-(�')3-35�1)2�/%-�4-2').�/)�6%),�&/�&'�(-3&7-2-(8�9/�&'�*).1&(-./&03�0.(�,05�.)/�:-�2-42)(+*-(�)2�(&'/2&:+/-(;�&.�6%)3-�)2�&.�402/;�/)�0.5�/%&2(�402/&-'�0.(�&.�0.5�<+2&'(&*/&).�6&/%)+/�/%-�-=42-''�42&)2�62&//-.�*).'-./�)1�>?@)2A0.�B''-/�@0.0A-,-./8�9/�()-'�.)/�*).'/&/+/-�&.7-'/,-./�0(7&*-�0.(�&/�'%)+3(�.)/�:-�/2-0/-(�0'�0.�)11-2�/)�'-33�)2�0�')3&*&/0/&).�)1�0.�)11-2�/)�:+5�0.5�1+.(;�'-*+2&/5;�&.7-'/,-./�42)(+*/�)2�'-27&*-8�$%-�&.1)2,0/&).�*)./0&.-(�%-2-&.�()-'�.)/�*).'/&/+/-�>8?8�@)2A0.�2-'-02*%�0.(�'%)+3(�.)/�:-�/2-0/-(�0'�'+*%8��9.7-'/,-./�&.7)37-'�2&'C'8�9.7-'/,-./'�&.�1+.('�02-�.)/�(-4)'&/'�0.(�02-�.)/�*).'&(-2-(�0'�:-&.A�*),4020:3-�/)�(-4)'&/'8�?0'/�4-21)2,0.*-�&'�.)/�0�A+020./--�)2�.-*-''02&35�&.(&*0/&7-�)1�1+/+2-�2-'+3/'�0.(�&.7-'/)2'�,05�.)/�A-/�:0*C�/%-�1+33�)2�0.5�402/�)1�/%-�0,)+./�&.7-'/-(8�D&7&(-.(�(&'/2&:+/&).'�EF�GHI�GJK�HLM�NOGJGHMKKP�GHP�GJK�QGPK�GM�MRK�QGHGNKJST�PETUJKMELHV�WOHPST�HKM�GTTKM�XGYOK�QGI�YEZKYI�RGXK�RENR�XLYGME3&/5�(+-�/)�&/'�&.7-'/,-./�4)3&*&-'�)2�4)2/1)3&)�,0.0A-,-./�/-*%.&[+-'8�\+.('�6%&*%�02-�&.7-'/-(�&.�-,-2A&.A�,02C-/';�',033-2�*),40.&-'�0.(�1&.0.*&03�(-2&70/&7-�&.'/2+,-./'�,05�03')�&.7)37-�%&A%-2�2&'C'�0.(�02-�+'+0335�,)2-�'-.'&/&7-�/)�42&*-�,)7-,-./'8�B.5�0443&*0:3-�*+22-.*5�%-(A&.A�42)*-''�,05�.)/�A&7-�0�42-*&'-�%-(A-�0.(�/%-2-�&'�.)�A+020./--�/%0/�0.5�%-(A&.A�6&33�:-�'+**-''1+38�9.7-'/)2'�&.�0�*+22-.*5�%-(A-(�1+.(�)2�'%02-�*30''�,05�%07-�-=4)'+2-�/)�*+22-.*&-'�)/%-2�/%0.�/%-�*+22-.*5�)1�/%-&2�1+.(�)2�'%02-�*30''8��])/�033�&.7-'/,-./�&(-0'�2-1-2-.*-(�02-�'+&/0:3-�1)2�033�&.7-'/)2'8�9.7-'/)2'�'%)+3(�2-0(�)11-2&.A�()*+,-./'�0.(�,0C-�/%-&2�)6.�-703+0/&).�)2�'--C�&.(-4-.(-./�0(7&*-�42&)2�/)�,0C&.A�0.5�&.7-'/,-./8�̂4&.&).';�-'/&,0/-';�1)2-*0'/'�0.(�'/0/-,-./'�02-�:0'-(�).�*+22-./�,02C-/�*).(&/&).'�0.(�02-�'+:<-*/�/)�*%0.A-�6&/%)+/�.)/&*-8�$%-�&.1)2,0/&).�42)7&(-(�%-2-&.�'%)+3(�.)/�:-�0''+,-(�/)�:-�0**+20/-�)2�*),43-/-�0.(�5)+�'%)+3(�*).(+*/�5)+2�)6.�7-2&1&*0/&).8�_-1-2-.*-'�/)�'4-*&1&*�'-*+2&/&-';�0''-/�*30''-'�0.(�1&.0.*&03�,02C-/'�0.(�0.5�1)2-*0'/�*)./0&.-(�%-2-&.�02-�1)2�&33+'/20/&7-�4+24)'-'�).35�0.(�02-�.)/�/)�:-�2-3&-(�+4).�0'�0(7&*-�)2�&./-242-/-(�0'�0�2-*),,-.(0/&).8�>8?8�@)2A0.�0**-4/'�.)�3-A03�2-'4).'&:&3&/5�)2�3&0:&3&/5�1)2�0.5�,0//-2�)2�)4&.&).�-=42-''-(�&.�/%&'�,0/-2&038����̀�"	������9.�a&.A04)2-�/%&'�,0/-2&03�&'�&''+-(�:5�>?@)2A0.�B''-/�@0.0A-,-./�ba&.A04)2-c�d&,&/-(�be)8�_-A8�])8�fghijfklimc8�$%&'�0(7-2/&'-,-./�)2�4+:3&*0/&).�%0'�.)/�:--.�2-7&-6-(�/%-�@).-/025�B+/%)2&/5�)1�a&.A04)2-8�$%&'�()*+,-./�%0'�.)/�:--.�2-A&'/-2-(�0'�0�42)'4-*/+'�6&/%�/%-�@).-/025�B+/%)2&/5�)1�a&.A04)2-8�B**)2(&.A35;�/%&'�()*+,-./�)2�0.5�)/%-2�,0/-2&03�&.�*)..-*/&).�6&/%�/%-�)11-2�)2�'03-;�)2�&.7&/0/&).�1)2�'+:'*2&4/&).�)2�4+2*%0'-;�)1�/%-�1+.(b'c�,-./&).-(�&.�/%&'�()*+,-./�,05�.)/�:-�*&2*+30/-(�)2�(&'/2&:+/-(;�.)2�,05�'+*%�1+.(b'c�:-�)11-2-(�)2�')3(;�)2�:-�,0(-�/%-�'+:<-*/�)1�0.�&.7&/0/&).�1)2�'+:'*2&4/&).�)2�4+2*%0'-;�6%-/%-2�(&2-*/35�)2�&.(&2-*/35;�/)�4-2').'�&.�a&.A04)2-�)/%-2�/%0.�b&c�/)�0.�&.'/&/+/&).03�&.7-'/)2�4+2'+0HM�ML�nKUMELH�opq�LF�MRK�nKUOJEMEKT�GHP�WOMOJKT�rUMs�tRGuMKJ�vwx�LF�nEHNGuLJK�yMRK�znWr{|�LJ�yEE|�LMRKJ}ETK�uOJTOGHM�MLs�0.(�&.�0**)2(0.*-�6&/%�/%-�*).(&/&).'�)1;�0.5�)/%-2�0443&*0:3-�42)7&'&).�)1�/%-�a\B8�~	
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Equity General

5th Percentile 13.89 24.39 35.99 4.06 7.55 7.95 10.19 12.89 13.37 14.64 13.09 12.38

25th Percentile 7.48 17.09 23.32 -0.10 4.23 6.72 12.01 15.36 16.10 18.89 15.61 15.89

50th Percentile 6.08 13.84 16.77 -2.29 3.02 5.69 13.00 16.57 17.55 20.07 16.58 16.28

75th Percentile 4.48 11.73 13.64 -3.62 1.88 4.73 13.92 17.68 18.18 21.06 17.60 16.74

95th Percentile 2.32 5.51 7.51 -6.85 -0.32 2.92 15.83 19.32 20.54 23.23 18.89 18.05

Equity Large Cap

5th Percentile 6.71 15.95 28.54 2.33 7.69 8.01 12.41 15.82 17.28 18.93 15.85 15.69

25th Percentile 4.92 13.47 16.89 -2.02 4.17 6.64 12.99 16.76 17.74 20.14 16.54 16.02

50th Percentile 4.22 9.38 12.18 -3.09 3.12 5.40 13.65 17.49 18.74 20.95 16.97 16.47

75th Percentile 3.21 7.37 9.55 -5.24 1.46 4.44 14.37 18.18 20.03 22.46 18.12 16.93

95th Percentile -1.84 5.14 6.52 -8.27 -1.43 4.11 18.54 25.85 31.25 28.21 21.62 17.51

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 16.18 41.00 70.46 13.67 10.77 12.74 15.11 15.86 23.41 19.21

25th Percentile 14.50 34.19 55.84 7.73 9.85 14.09 15.69 16.08 24.60 20.71

50th Percentile 12.93 31.36 48.41 6.30 8.30 14.46 16.93 16.98 25.00 21.20

75th Percentile 11.51 25.82 46.01 2.23 6.38 15.12 17.97 17.97 25.77 22.00

95th Percentile 8.71 23.95 41.76 -0.94 4.17 16.39 18.51 19.32 27.84 22.76

European Equity

5th Percentile 14.27 22.89 60.93 13.18 11.83 5.46 9.96 10.97 14.48 15.02 12.73 13.25

25th Percentile 11.17 19.34 37.30 11.20 9.30 5.15 11.17 11.49 15.52 16.87 14.04 14.08

50th Percentile 10.30 17.24 32.13 7.95 8.30 4.76 12.89 13.18 15.79 17.80 14.87 15.13

75th Percentile 9.02 15.73 29.87 5.86 7.02 4.37 13.87 14.07 18.05 20.33 17.04 16.18

95th Percentile 7.25 13.68 23.41 4.78 5.09 4.06 16.51 15.21 19.61 26.02 19.16 17.01

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 5.65 12.94 37.32 11.86 12.24 9.88 1.85 1.63 2.74 5.68 6.67 9.23

25th Percentile 3.85 9.78 26.98 6.84 7.07 8.53 4.81 4.43 5.13 8.64 7.82 10.17

50th Percentile 2.56 7.32 16.03 4.64 4.57 4.55 6.51 6.36 7.33 10.09 8.69 12.96

75th Percentile 1.19 4.42 11.85 3.34 3.41 2.41 11.05 10.69 12.43 12.50 10.79 14.01

95th Percentile -0.77 -0.07 7.74 0.51 1.39 1.15 21.32 19.10 18.85 17.60 15.40 14.60

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 10.71 -1.41 -14.62 -0.49 2.74 8.11 14.33 12.16 10.76 18.42 14.59 13.03

25th Percentile 10.60 -3.13 -15.37 -1.26 2.14 7.76 15.27 13.24 11.58 19.15 15.00 13.25

50th Percentile 9.42 -3.83 -17.22 -1.53 1.26 7.33 16.41 13.74 12.79 19.89 15.82 13.53

75th Percentile 8.79 -4.29 -18.40 -2.01 -0.12 6.89 17.05 14.43 13.50 20.64 16.31 13.80

95th Percentile 8.43 -6.05 -19.14 -3.30 -0.64 6.54 17.55 14.51 13.80 21.55 16.96 14.03

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 3.11 4.11 13.16 4.21 3.23 2.03 1.71 1.77 1.77 2.93 2.55 5.28

25th Percentile 1.50 2.99 9.83 4.01 2.35 1.54 1.96 1.93 2.66 4.37 2.75 6.04

50th Percentile 0.99 1.45 7.61 3.13 1.74 0.97 2.43 2.27 2.95 6.07 3.52 6.38

75th Percentile 0.25 -1.09 2.08 2.04 -0.17 -0.52 3.15 2.96 3.88 6.95 5.20 6.98

95th Percentile -0.11 -2.11 -1.78 -0.01 -1.72 -1.65 4.65 4.37 5.39 8.65 6.52 7.73

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 1.52 2.83 10.27 4.27 2.78 2.91 1.22 1.14 1.76 1.96 3.29 3.19

25th Percentile 1.12 1.31 7.13 3.95 2.48 2.91 2.39 2.25 2.27 3.64 4.04 3.19

50th Percentile 0.69 -0.32 3.79 3.68 2.10 2.91 2.63 2.43 2.72 6.27 4.97 3.19

75th Percentile 0.55 -1.11 3.51 3.34 1.94 2.91 3.07 3.04 2.81 6.41 5.30 3.19

95th Percentile 0.17 -1.57 1.38 2.45 1.81 2.91 3.13 3.06 3.71 6.91 5.57 3.19
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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United Global Macro Opportunities Fund 

UGMAC 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

 

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 

Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก) จัดตั ้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management 

(Europe) S.àr.l. และเป็นกองทุนที่ จัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities) ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์

(Hedge Fund) ทัง้นี้กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสรา้งรายรับและการเตบิโตของเงนิลงทุนในระยะ

กลางและระยะยาว เพือ่ใหเ้งนิทนุเตบิโตสงูกวา่ดัชนีอา้งองิ โดยการลงทนุสว่นใหญจ่ะลงทนุในตราสารท่ัวโลก และจะ

มกีารใชก้ลยทุธท์ีล่งทนุในอนุพันธต์ามความเหมาะสม  
 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนโดยสว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ที่ผู ถ้ือมีส ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 
(PuttableBond) และตราสารหนี้ที่ผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Callable Bond) โดยมีการก าหนด
ผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่
และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอื่นเพิ่มเตมิและมีการลงทุนใน 
derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็นputtable / callable bond เท่านั้นรวมถงึจะลงทุนใน
ทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยจะลงทุนให ้
สอดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีก่ าหนดไว ้

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์

ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุส าหรับการท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจท า

ใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ (commodity index) หลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertible 

securities) ตราสารหนี้ เงนิฝากสถาบันการเงนิ และตราสารตลาดเงนิ โดยตรงหรอืผ่านการใชต้ราสารอนุพันธท์าง

การเงนิ โดยผูอ้อกหลักทรัพยเ์หลา่นีอ้าจอยูใ่นประเทศตา่งๆ รวมถงึตลาดเกดิใหม ่ 

กองทนุอาจลงทนุในประเทศจนีผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect program  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้และที่

ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื  

กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนอาจใชก้ลยุทธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนุพันธท์าง

การเงนิ) ในการจัดสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ เมือ่เวลาผา่นไป สัดสว่น

ในการลงทนุอาจเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ และอาจเนน้ ลงทนุในตลาดอตุสาหกรรม หรอืสกลุเงนิ ขึน้อยูก่บัความ

เหมาะสมในชว่งเวลานัน้ๆ  

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคก์ารลงทุน โดยตราสารดังกล่าวอาจใชเ้พือ่

วัตถุประสงคใ์นการป้องกันความเสีย่ง ตราสารอนุพันธท์างการเงนิไม่ไดจ้ ากัดเฉพาะสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ส าหรับ

อตัราแลกเปลีย่น แตร่วมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิและอืน่ๆดว้ย  

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างๆ และอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่อง                

อตัราแลกเปลีย่นดว้ย 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : 

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

ID=192 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติีส้ ์มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุ

หลัก (passive management)  

2. JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลัก) มกีลยทุธ์

ในการบรหิารแบบเชงิรกุ (active management) 

 

 

1. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหนี้

ทั่วไป 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุในตราสารตา่งประเทศและสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุได ้

ในระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient 

Portfolio Management) ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอืน่ จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนทีรั่บความ

เสีย่งไดส้งู 

2. กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น

เงนิโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

3. กองทุนรวมทีเ่สนอขายนี้สามารถลงทนุในตราสารแหง่หนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีล่งทนุได ้(non 

- investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นทีม่ากกวา่อัตราสว่นของ

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุ

ขาดทุนจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จ านวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุนอาจจะไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามที่

ระบไุวใ้นโครงการ 

4. กองทนุมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 

สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากดัของประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะ

สง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุมกีารจัดสรรการลงทนุทีย่ดืหยุน่ กองทนุอาจใชก้ลยทุธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนุพันธท์าง

การเงนิ) ในการจัดสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่ง

จากการลดลงของเงนิตน้ได ้ดังนัน้กองทนุจงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีไ่มต่อ้งการใชเ้งนิในระยะเวลา 5 ปี   

6. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ

วกิฤตการณ์ทีไ่ม่ปกต ิท าใหก้องทุนไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บเงนิคนื

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

7. กองทุนรวมนี้เนน้ลงทุนในตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคลอ่งมากกวา่กองทุนรวมท่ัวไป ซึง่ตราสาร

ดังกล่าวอาจไม่สามารถ ช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจ านวนหรอืเวลาที่ก าหนด ดังนัน้ จงึเหมาะกับผูล้งทุนที่มี

ฐานะการเงนิทีส่ามารถรับความเสีย่งจากผลขาดทนุได ้

8. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์

การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

9. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจ านวนที ่

นอ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

10. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวม

ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

http://www.uobam.co.th/
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

 
                          ต า่                                                                                             สงู 

 

 

                                                               

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนมนีาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

                ต า่                                                                                             สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ 91.91 ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต า่                   สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

รายประเทศรวม 

ต า่                                             สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ต า่                   สงู 
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สดัสว่นการลงทนุของ JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities 

Fund (Class A) (Master Fund) 

 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 100.01%

อืน่ ๆ -0.01%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV UGMAC 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติ ีส้ ์

ทรพัยส์นิ % ของ 
NAV 

หน่วยลงทนุ : JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (Class A) 100.01 

อืน่ ๆ -0.01 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ JP Morgan Investment Funds - Global Macro 

Opportunities Fund (Class A) (Master Fund) 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ 

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

ID=192 

 

 

 

 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=1
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=1
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หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี     

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0101 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
คนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

0.6688

0.0321 0.2140 0.0105

0.9254

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

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

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.6250% ของ NAV 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=1
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีICE 1 Month EUR LIBOR ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -9.9095% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 6.45% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment Allocation 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC  

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
 - คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 

13.18%

-0.13%

-2.37%

16.60%

-4.53%

9.16%

-10.35%

-5.04%

3.30%

-5.23%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UGMAC Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม 13.18% 6.20% 50 8.53% 75 13.14% 25 3.33% 50 N/A N/A N/A N/A 4.62%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 9.16% -0.75% 95 5.74% 95 9.13% 25 -2.41% 95 N/A N/A N/A N/A -2.05%

ความผันผวนของกองทนุ 6.06% 2.58% 5 3.90% 25 6.17% 5 5.73% 5 N/A N/A N/A N/A 6.45%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 8.12% 2.86% 5 4.17% 25 8.27% 25 6.63% 5 N/A N/A N/A N/A 6.04%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ

กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม

ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น

สิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&Shareclass 

ID=192 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&Shareclass
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 10 มถินุายน 2559 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วย
ลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิห ้
นับรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ
ธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

หมายเหตสุามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 10มถินุายน 2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 10 มถินุายน 2559 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800  

7. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

8. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

10. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

11. บรษัิทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยโ์รโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

14. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั  (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

21. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศพัท ์                
0-2861-5508, 0-2861-6090 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

24. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 7.66% 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 

http://www.uobam.co.th/
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการ
ของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
 
 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ

แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุ

ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ 

โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิ

ทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวม

ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

 
ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตราสารทีม่อีตัราผลตอบแทนสงู (High Yield Instruments) 

: หมายถงึ กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรอืตราสารหนี้อืน่ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียง ตราสารหนี้และ

หรือเงินฝากในสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) และทีไ่มไ่ดม้กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทีม่ผีลอัตราตอบแทนสงู ตรา

สารเหลา่นี้มักมไิดม้กีารซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายนอกจากตลาด

หลักทรัพยซ์ึง่มคีวามโปร่งใสนอ้ยกว่า และมสีว่นต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กับราคาเสนอขายทีก่วา้งกว่า 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกตราสารไมไ่ดม้หีลักทรัพยซ์ือ้ขายอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งใดๆ ซึง่ท าใหก้ารป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวท าไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้  ผู ้

ออกตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกดิจากความไม่แน่นอน เกี่ยวกับสภาพธุรกจิ 

การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อันอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามก าหนด ซึง่สงู

กว่าผูอ้อกตราสารที่มีผลตอบแทนต ่ากว่า เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารที่มีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมี

ความผันผวนสงูกว่า และอาจเป็น    ตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรอืภาระผูกพันอืน่ๆ ทีม่อียู่ของผูอ้อก

ตราสารซึง่อาจไดรั้บการค ้าประกันจากทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี้ ผู ้

ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ไดใ้หค้ ารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใต ้

ขอ้จ ากัดเกีย่วกับการกอ่หนี้เพิม่ใดๆ ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุน

สงูขึน้ 

มูลค่าตลาดของตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรอื ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) เหลา่นี้มแีนวโนม้ทีจ่ะสะทอ้น

ถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกวา่ตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ซึง่จะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดโดยท่ัวไปเป็นหลัก และมแีนวโนม้ทีจ่ะมี

ความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารทีจ่ะไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได ้บรษัิทที่ออกตราสารเหล่านี้มักจะมีหนี้สูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวธิกีาร

จัดหาเงนิทุนในรูปแบบอื่น ดังนั้น จงึมีความเป็นไปไดท้ี่การถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง้ใหญ่อาจมี

ผลกระทบตอ่ตลาดส าหรับตราสารประเภทนี้อยา่งรา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของตรา

สารประเภทนี้ นอกจากนี้ มีความเป็นไปไดท้ี่ภาวะเศรษฐกจิตกต ่าอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ

ความสามารถของผูอ้อกตราสารทีจ่ะช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ ท าใหม้คีวามเสีย่งจากการผดินัดของตรา

สารดังกลา่วมากขึน้ 

 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต่ากว่าระดบัทีล่งทุนได ้(Low-

Rated or Non Investment Grade Securities Risk) : กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารที่มี

อันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment Grade) และ ตราสารทีไ่มไ่ดร้ับ

การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) เพื่อเพิม่ผลตอบแทนของกองทุน กองทุนจงึมคีวาม

เสีย่งมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีล่งทุนได ้คอื อาจมี

ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ทีล่งทนุ และโอกาสในการผดินัดช าระหนีท้ีส่งูขึน้ 

 

ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) :  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 

เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ

เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิ

มแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ที่

ออกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน 

(portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมทีม่ ีportfolio 

duration ต า่กวา่ 
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(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะ

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้

ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุ

รวมมคีา่SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : คือ ความเสี่ยงที่เก ิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภายในประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้น

เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์: กองทนุรวมหลักมกีารใชต้ราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่

การลงทนุ โดยราคาตราสารอนุพันธอ์าจมคีวามผันผวนสงูในสถานการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์และอาจขาดทุน

อยา่งมนัียส าคัญ 

 

ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) : สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้

บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุใน

หลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าใหส้ ินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน 

(Underlying Security)  

 

ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิ

จากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด 

กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอื่นๆ ที่อาจท าใหไ้ม่

สามารถช าระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึอาจท าใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอป 

และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสาร

ทีก่องทนุไดล้งทนุไวไ้ด ้หรอืขายตราสารไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้ สภาพคลอ่ง

ของตราสารอาจจะขึน้อยูก่ับสภาพขนาดของตลาดแตล่ะประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุและสภาวการณ์ใน

ตลาด ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 

ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์

ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง

กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทน

มากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการ

บรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว  

 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่

จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทุน

ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนินงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนที่

กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
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2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูร้ับฝากหรือผูอ้อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด

อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนใน

ประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศ

ไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจ

มผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณา
จากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมาย
โดยยอ่ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุที่

จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม

เสีย่งต า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระ

หนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ า่กวา่น่า

ลงทนุ 

ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB(tha) 

ต า่กวา่ 

Baa 

ต า่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) 

 

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

ผูจ้ดัการกองทนุ : JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 23 ตลุาคม พ.ศ. 2541 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม (Balanced Fund) 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล: ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 

ของกองทนุ : 

Custodian: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Administrator : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Auditors : PricewaterhouseCoopers, SociétéCoopérative 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg 

Benchmark Ticker : 

JPMECAA LX 

EE0001M Index  

Website http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&Fun

dID=64&ShareclassID=192  

 

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

