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United Global Macro Opportunities Fund 

UGMAC 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 

 
กองทนุรวมทมีคีวามเสยีงสูงหรอืซบัซอ้น 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติสี ์ 1 
 

 

 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก) จัดตังและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.àr.l. และเป็นกองทุนทีจัดตังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ซงึจดทะเบยีนทปีระเทศลักเซมเบริก์ และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์
(Hedge Fund) ทังนีกองทุนหลักมีวัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพือสรา้งรายรับและการเตบิโตของเงนิลงทุนในระยะ
กลางและระยะยาว เพอืใหเ้งนิทนุเตบิโตสงูกวา่ดัชนอีา้งองิ โดยการลงทนุสว่นใหญ่จะลงทนุในตราสารทัวโลก และจะ
มกีารใชก้ลยทุธท์ลีงทนุในอนุพันธต์ามความเหมาะสม  
 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชอื JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนโดยส่วนทเีหลอืกองทุนอาจลงทุนในหรือมไีวซ้งึตราสารทมีีลักษณะของ
สัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีทีผู ถ้ือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 
(PuttableBond) และตราสารหนีทีผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนด
ผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอัตราทผีันแปรตามอตัราดอกเบยีของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบยีอนื
และไม่มีการกําหนดเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืนเพิมเติมและมีการลงทุนใน 
derivatives ทีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเป็นputtable / callable bond เท่านันรวมถงึจะลงทุนใน
ทรัพย์สนิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนือย่างใดอย่างหนึงหรือหลาย
อย่างตามทีคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยจะลงทุนให ้
สอดคลอ้งกับนโยบายกองทนุทกํีาหนดไว ้

กองทุนอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีนเงนิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสยีง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยู่กบัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซงึการใชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีงอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสยีง โดยอาจทํา
ใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ (commodity index) หลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertible 
securities) ตราสารหนี เงนิฝากสถาบันการเงนิ และตราสารตลาดเงนิ โดยตรงหรือผ่านการใชต้ราสารอนุพันธ์ทาง
การเงนิ โดยผูอ้อกหลักทรัพยเ์หลา่นีอาจอยู่ในประเทศตา่งๆ รวมถงึตลาดเกดิใหม ่ 

กองทนุอาจลงทนุในประเทศจนีผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect program  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอืของตราสารตํากว่าทสีามารถลงทุนได ้และที
ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื  

กองทุนมกีารจัดสรรการลงทุนทยีืดหยุ่น กองทุนอาจใชก้ลยุทธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนุพันธท์าง
การเงนิ) ในการจัดสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ เมอืเวลาผา่นไป สัดสว่น
ในการลงทนุอาจเปลยีนแปลงอยา่งมนัียสําคัญ และอาจเนน้ ลงทุนในตลาดอตุสาหกรรม หรอืสกลุเงนิ ขนึอยูกั่บความ
เหมาะสมในชว่งเวลานัน  ๆ 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพอืใหบ้รรลุวัตถุประสงคก์ารลงทุน โดยตราสารดังกล่าวอาจใชเ้พอื
วัตถุประสงคใ์นการป้องกันความเสยีง ตราสารอนุพันธท์างการเงนิไม่ไดจํ้ากัดเฉพาะสัญญาซอืขายล่วงหนา้สําหรับ
อตัราแลกเปลยีน แตร่วมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิและอนืๆดว้ย  

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ทีเป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างๆ และอาจจะมีการป้องกันความเสียงในเรือง                
อตัราแลกเปลยีนดว้ย 

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&Shareclass
ID=192 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติสี ์มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)  

2. JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลัก) มกีลยุทธ์
ในการบรหิารแบบเชงิรุก (active management) 
 

 

1. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุในตราสารหนี
ทวัไป 

2. ผูล้งทุนทตีอ้งการกระจายการลงทนุในตราสารต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนได ้
ในระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 
 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมีไวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพือเพมิประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient 
Portfolio Management) ทําใหก้องทุนรวมนีมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมอนื จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนทรัีบความ
เสยีงไดส้งู 

2. กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน
เงนิโดยมวีตัถปุระสงคเ์พอืป้องกันความเสยีง (Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

3. กองทนุรวมทเีสนอขายนีสามารถลงทนุในตราสารแหง่หนีทมีอีันดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อนัดับทลีงทุนได ้(non 
- investment grade) หรอืทไีม่มกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นทมีากกวา่อัตราสว่นของ
กองทุนรวมเพอืผูล้งทุนทัวไป ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีงจากการผดินัดชําระหนีของผูอ้อกตราสาร ซงึสง่ผลใหผู้ล้งทุน
ขาดทุนจากการลงทนุบางสว่นหรอืทังจํานวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุอาจจะไม่ไดรั้บเงนิคนืตามที
ระบไุวใ้นโครงการ 

4. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อัตราแลกเปลยีน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทกีองทนุเขา้ไปลงทนุ ซงึอาจจะ
สง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุมกีารจัดสรรการลงทุนทยีดืหยุ่น กองทนุอาจใชก้ลยทุธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนุพันธท์าง
การเงนิ) ในการจัดสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีง
จากการลดลงของเงนิตน้ได ้ดงันันกองทนุจงึเหมาะสมกับผูล้งทนุทไีมต่อ้งการใชเ้งนิในระยะเวลา 5 ปี   

6. เนืองจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิ
วกิฤตการณ์ทไีม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทกํีาหนด 

7. กองทนุรวมนีเนน้ลงทุนในตราสารทมีคีวามเสยีงดา้นเครดติและสภาพคล่องมากกวา่กองทุนรวมทัวไป ซงึตราสาร
ดังกล่าวอาจไม่สามารถ ชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีตามจํานวนหรือเวลาทกีําหนด ดังนัน จงึเหมาะกับผูล้งทุนทมีี
ฐานะการเงนิทสีามารถรับความเสยีงจากผลขาดทนุได ้

8. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

9. กองทนุรวมมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมทลีงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนท ี
นอ้ยกวา่จงึมกีาํไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

10. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมด ดังนัน หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสียงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวม
ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทุนรวม 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  
 

                          ตํา                                                                                             สงู 
 

 

                                                               
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

                ตํา                                                                                             สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็นรอ้ยละ 93.79 ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

≤ 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% 

ทงัหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดุลยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา                   สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา                                             สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา                   สงู 
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สดัสว่นการลงทนุของ JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities 
Fund (Class A) (Master Fund) 

 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 99.23%

อนื ๆ 0.77%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV UGMAC 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติสี ์

ทรพัยส์นิ % ของ 
NAV 

หน่วยลงทนุ : JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (Class A) 99.23 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ JP Morgan Investment Funds - Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (Master Fund) 

 

สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC 
และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้:ี 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&Shareclass
ID=192 
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หมายเหตุ:  

- คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี     

- คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0278 เป็นตน้ 

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้:ี 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 1.50 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทงัน ีบรษัิทจดัการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ังซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
คนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจดัการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 

 

 

 

 

0.6688

0.0321 0.2140 0.0294

0.9443

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 คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สูงสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
 
หมายเหต ุ 

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

 

 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.6250% ของ NAV 
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1. ดชันชีวีดั คอื ดชัน ีICE 1 Month EUR LIBOR ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทุน) คอื -9.9095% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 6.35% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment Allocation 

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

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ

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

 
 
 
 
 
 

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

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.99% 1.67% 75 3.99% 75 12.87% 75 5.04% 50 4.70% 50 N/A N/A 4.96%

ผลตอบแทนตัวชวัีด 2.84% 3.51% 50 2.84% 75 8.74% 95 -1.03% 95 -0.98% 95 N/A N/A -1.31%

ความผันผวนของกองทุน 4.58% 2.90% 25 4.58% 25 6.18% 50 5.15% 5 6.35% 5 N/A N/A 6.32%

ความผันผวนของตัวชวัีด 3.96% 2.97% 25 3.96% 25 5.91% 50 6.66% 5 5.99% 5 N/A N/A 5.98%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงักองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 

 
ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ

กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม

ตาราง จะทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทุนรวมนัน 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติสี ์ 11 
 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

หมายเหต ุ 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

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

ID=192 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 10 มถิุนายน 2559 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื: ทกุวนัทําการตังแต่เวลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตังแต่เวลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื     :  ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการนับแตวั่นถัดจากวนัคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วย
ลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยมใิห ้
นับรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ
ธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะใน
ทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

หมายเหตสุามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวันได ้
ท ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 10มถินุายน 2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 10 มถุินายน 2559 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กุมภาพันธ ์2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

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

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

ขอ้มลูอนืๆ 
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5. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800  

7. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

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

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

10. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

11. บรษัิทนายหนา้ซอืขายหลกัทรัพยโ์รโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

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

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

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

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

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากัด : โทรศัพท ์0-2680-1234 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จํากัด  (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

21. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์                
0-2861-5508, 0-2861-6090 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

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

24. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 0.78% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสยีงจากการลงทุนซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีชวนส่วน
สรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที 30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการ
ของกองทนุรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทุน
ทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ 
โดยคํานวณจากมูลคา่ทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมลูคา่การซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิ
ทกีองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพย์สนิสทุธเิฉลยีของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

 
ความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทมีอีตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 
: หมายถงึ กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรอืตราสารหนีอนืๆ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพยีง ตราสารหนีและ
หรือเงินฝากในสถาบันการเงินทีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) และทไีม่ไดม้กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated) ทมีผีลอัตราตอบแทนสูง ตรา
สารเหล่านีมักมไิดม้กีารซอืขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซอืขายในศูนยซ์อืขายนอกจากตลาด
หลักทรัพยซ์งึมคีวามโปร่งใสนอ้ยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซอืกับราคาเสนอขายทกีวา้งกว่า 
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทผีูอ้อกตราสารไม่ไดม้หีลักทรัพยซ์อืขายอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งใดๆ ซงึทําใหก้ารป้องกันความเสยีงทีเกยีวขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยงิขนึ นอกจากนี  ผู ้
ออกตราสารทีมีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเสียงทีเกดิจากความไม่แน่นอน เกียวกับสภาพธุรกจิ 
การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อันอาจทําใหผู้อ้อกตราสารไมส่ามารถชําระดอกเบยีและเงนิตน้ไดต้ามกําหนด ซงึสงู
กว่าผูอ้อกตราสารทมีีผลตอบแทนตํากว่า เนืองจากโดยทัวไป ตราสารทีมีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมี
ความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็น    ตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรือภาระผูกพันอนืๆ ทมีอียู่ของผูอ้อก
ตราสารซงึอาจไดรั้บการคําประกันจากทรัพยส์นิทังหมดหรอืเกอืบทังหมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี ผู ้
ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ไดใ้หคํ้ารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใต ้
ขอ้จํากัดเกยีวกับการก่อหนีเพมิใดๆ ซงึส่งผลใหค้วามเสยีงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุน
สงูขนึ 

มูลค่าตลาดของตราสารทีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือถือตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอื ไม่ไดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชอืถอื (Unrated) เหลา่นีมแีนวโนม้ทจีะสะทอ้น
ถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกว่าตราสารทไีดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับทสีามารถลงทนุได ้
ซงึจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบยีในตลาดโดยทัวไปเป็นหลัก และมแีนวโนม้ทจีะมี
ความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารทจีะไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถืออยู่ในอันดับที
สามารถลงทุนได ้บรษัิททอีอกตราสารเหล่านีมักจะมีหนีสูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวธิีการ
จัดหาเงนิทุนในรูปแบบอืน ดังนัน จึงมีความเป็นไปไดท้ีการถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครังใหญ่อาจมี
ผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอย่างรา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตรา
สารประเภทนี นอกจากนี มีความเป็นไปไดท้ีภาวะเศรษฐกจิตกตําอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
ความสามารถของผูอ้อกตราสารทจีะชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยี ทําใหม้คีวามเสยีงจากการผดินัดของตรา
สารดังกล่าวมากขนึ 
 
ความเสยีงจากการลงทุนในตราสารทีมอีนัดบัความน่าเชือถอืต่ากว่าระดบัทลีงทุนได ้(Low-
Rated or Non Investment Grade Securities Risk) : กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารทีมี
อันดับความน่าเชอืถอืตํากว่าอันดับทสีามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และ ตราสารทไีม่ไดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated securities) เพอืเพมิผลตอบแทนของกองทุน กองทุนจงึมคีวาม
เสยีงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนีทไีดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถือในระดับทลีงทุนได ้คอื อาจมี
ความผันผวนของราคาตราสารหนีทลีงทนุ และโอกาสในการผดินัดชาํระหนีทสีงูขนึ 
 
ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) :  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหน ีเกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบียซงึขนึกับปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทังในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะ
เปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิ
มแีนวโนม้ปรับตัวสูงขนึ อัตราดอกเบียของตราสารหนีทอีอกใหม่ก็จะสูงขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีที
ออกมาก่อนหนา้จะมกีารซอืขายในระดับราคาทตํีาลง โดยกองทุนรวมทีมอีายุเฉลยีของทรัพยส์นิทลีงทุน 
(portfolio duration) สูงจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลยีนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทมี ีportfolio 
duration ตํากวา่ 
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(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง
ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุ
รวมมคีา่SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 
 
ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) : คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุนเขา้ไปลงทุน เชน่ การเปลียนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุนืๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 
 
ความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์: กองทนุรวมหลักมกีารใชต้ราสารอนุพันธท์างการเงนิเพอื
การลงทุน โดยราคาตราสารอนุพันธอ์าจมคีวามผันผวนสงูในสถานการณ์ทไีม่พงึประสงค ์และอาจขาดทุน
อยา่งมนัียสําคญั 
 
ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) : สัญญาซอืขายล่วงหนา้
บางประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพยพ์นืฐาน ดงันันหากกองทุนมกีารลงทนุใน
หลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําใหส้ินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืนฐาน 
(Underlying Security)  
 
ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เป็นความเสยีงทเีกดิ
จากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึรวมถึงสาเหตุอนืๆ ทีอาจทําใหไ้ม่
สามารถชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอป 
และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซงึมผีลตอ่ผลตอบแทนทกีองทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 
 
ความเสยีงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : เป็นความเสยีงทเีกดิจากการทไีม่สามารถขายตราสาร
ทกีองทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทกํีาหนดไวไ้ด ้ทังนี สภาพคล่อง
ของตราสารอาจจะขนึอยู่กบัสภาพขนาดของตลาดแต่ละประเทศทกีองทนุเขา้ไปลงทุนและสภาวการณ์ใน
ตลาด ณ ขณะใดขณะหนงึ 
 
ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง 
ของอัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในช่วงทเีงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการ
บรหิารความเสยีงจากดังกลา่ว  
 
- อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีงจากอัตรา
แลกเปลยีน เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่า
จะป้องกนัความเสยีงหรือไม ่
 

ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนีภาครัฐไทย 
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2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดบัทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถืออยู่ในอันดับที
สามารถลงทุนได ้

(2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศ
ไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจ
มผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชอืถอืของตราสารทลีงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพจิารณา
จากผลการดําเนินงานทผี่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมาย
โดยยอ่ดังต่อไปน ี

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทสีดุมคีวามเสยีงตําทสีดุที
จะไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสยีงตํามากทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไม่สามารถชําระหนไีด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถชําระ
หนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากว่าน่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ 
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงูทจีะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 
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Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) 
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ผูจ้ดัการกองทุน : JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. 
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