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การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุน
หลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class A โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือ
ตามอัตราสวนที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) อยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
ของประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใตหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงคของ
กองทุน คือ การบรรลุเปาหมายการเติบโตของเงินทุนในสวนที่เกินจากดัชนีอางอิง โดยการลงทุนสวนใหญจะลงทุนในตราสารทั่ว
โลก และจะมีการใชกลยุทธลงทุนในอนุพันธที่เหมาะสม โดยกองทุนอาจใชกลยุทธ Long และ Short ในการจัดสรรการลงทุนตาม
ประเภทสินทรัพย สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทุน
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย มุงหวัง
ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management) สวน กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global
Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชวี้ ัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนทีผ่ ูลงทุนยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูล งทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนได
ทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดจายเงินปนผล ชนิดสะสมมูลคา ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และ
ชนิดผูล งทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทาํ ใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวย
ลงทุน ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาเงินลงทุนของผูล งทุนอาจไดรับกําไรหรือขาดทุนหรือไดรับเงินคืนตํา่ กวามูลคาเงินลงทุนเริ่มตน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนแตละชนิด
• กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย เปนกองทุนรวมที่เสนอขายผูล งทุนที่มิใชราย
ยอย และ/หรือผูมีเงินลงทุนสูง โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปไดในอนาคต
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอย
กวา 30 วัน ซึ่งกองทุนจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปดวย ทั้งนี้การเปลีย่ นแปลงดังกลาว
อาจกระทบตอการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนได
• กองทุนหลักสามารถลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสาร non-investment grade / unrated ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมได
รับชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (credit risk) หรือ ความเสี่ยงจากการ
ขาดสภาพคลองของตราสาร (liquidity risk) ที่มากกวากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งสงผลใหผูลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางสวน
หรือทั้งจํานวนได และในการขายคืนหนวยลงทุนผูลงทุนอาจไมไดรับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ
• กองทุนเปดกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซงึ่
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเรื่มแรกได อีกทั้ง การใช
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio
Management) จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล งทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงไดสงู กวาผูล งทุนทั่วไป
• เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย มีการลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในหลักทรัพยตา งๆ
ทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาด
การเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติและระดับ
ภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมาย
หรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน
เปนตน
• ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหนวยลงทุนไมวา ทอดใดๆ ไปใหผูถือหนวยลงทุนอืน่ ที่ไมใช “ผูลงทุนที่มิใชรายยอย” และ/หรือ
“ผูมีเงินลงทุนสูง” เวนแตเปนการโอนทางมรดก
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือ) ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอรตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดวย
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจดั ตั้งกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ตํ่า
สูง
การปองกันความเสี่ยง fx
ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
บางสวน
ดุลยพินิจ
ไมปองกัน
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 80-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

ตํ่า

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

สูง

< 20%
20%-50%
หมายเหตุ : กองทุนรวมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือ

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สัดสวนประเภททรัพยสิน (%) ของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro
Opportunities Fund

หมายเหตุ : ขอมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-macro-opportunities-a-acc-eurlu0095938881
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ที่มา : ขอมูลชื่อทรัพยสินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับของกองทุนหลัก เปนขอมูลจาก semi-annual-report ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขอมูลการลงทุนกองทุนรวมหลัก
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund

หมายเหตุ : ขอมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-macro-opportunities-a-acc-eurlu0095938881
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุด
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1)
ไมเกิน 5.00
1.50
(1) (3)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมเกิน 5.00
1.50
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก (1) (2) (3)
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ไมเกิน 0.50
ยังไมเรียกเก็บ
เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม
โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย
(3)
เวนแตเปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาว
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หมายเหตุ : คาธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund

หมายเหตุ : ขอมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-macro-opportunities-a-acc-eurlu0095938881
* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ทั้งนี้ หากกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลขางตนใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลวและจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.625% ของ NAV

.
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -10.51%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 6.74% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : ขอมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-macro-opportunities-a-acc-eurlu0095938881
ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจาย

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
4 เมษายน 2559
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก
หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก : 550,000 บาท
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อหนวยลงทุนครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนจากกองทุน
หลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวนั ถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน
KT-GMO-A
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ตางประเทศ แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ชื่อ-นามสกุล
คุณพีรพงศ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
4 เมษายน 2559
28 กันยายน 2561

ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 8.10%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่
อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรบั ผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ
เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของ
ตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
ความเสี่ยงสูง เชน ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึง่ ตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดาน
เครดิต ดานตลาด และดานสภาพคลอง สูงกวาตราสารหนีท้ ี่ไดรบั การจัดอันดับในระดับ Investment Grade
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ กองทุนรวมหลักมีการใชตราสารอนุพนั ธทางการเงินเพื่อการลงทุน โดยราคา
ตราสารอนุพนั ธอาจมีความผันผวนสูง ในสถานการณที่ไมพึงประสงค และอาจขาดทุนอยางมีนยั สําคัญ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไป
ลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน
ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิกองทุนได โดยกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro
Opportunities Fund (กองทุนหลัก) อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารหนี้ Non-Investment
Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดงั กลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับใน
ระดับ Investment Grade ดังนั้น ผูล งทุนตองสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินตนไดมากกวาการลงทุนในกองทุน
รวมทั่วไป
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดับที่ตํ่ากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงตํ่า
มากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี ่ ย งสู ง ที ่ จ ะไม ส ามารถชํ า ระหนี ้ ไ ด ต าม
กําหนด
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ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไม
สามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน
แตในภาวการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี
ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไร
ในชวงทีบ่ าทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนัน้ การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึง่ ทําไดดงั ตอไปนี้
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การปองกันความเสี่ยงขึน้ อยูกับดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
จุดมุงหมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตสูงกวาดัชนีอางอิง โดยการลงทุนสวนใหญจะลงทุนในตราสารทั่วโลก และจะ
มีการใชกลยุทธที่ลงทุนในอนุพันธตามความเหมาะสม
กองทุ น จะลงทุ น ใน ตราสารทุ น ดั ช นี ส ิ น ค า โภคภั ณ ฑ (commodity index) หลั ก ทรั พ ย แ ปลงสภาพ
(convertible securities) ตราสารหนี้ เงินฝากสถาบันการเงิน และตราสารตลาดเงิน โดยตรงหรือผานการ
ใชตราสารอนุพันธทางการเงิน โดยผูออกหลักทรัพยเหลานี้อาจอยูในประเทศตางๆ รวมถึงตลาดเกิดใหม
กองทุนอาจลงทุนในประเทศจีนผาน Shanghai-Hong Kong Stock Connect program
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได
และที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุน กองทุนอาจใชกลยุทธ Long และ Short (โดยการใชตราสาร
อนุพันธทางการเงิน) ในการจัดสรรการลงทุนตามประเภทสินทรัพย สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทุน
เมื่อเวลาผานไป สัดสวนในการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และอาจเนนลงทุนใน ตลาด
อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในชวงเวลานั้นๆ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน โดยตราสารดังกลาว
อาจใชเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธทางการเงินไมไดจํากัดเฉพาะสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาสําหรับอัตราแลกเปลี่ยน แตรวมถึงตราสารอนุพันธทางการเงินและอื่น ๆ ดวย
กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพยที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตางๆ และอาจจะมีการปองกันความเสี่ยงในเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนดวย
ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG)
23 ตุลาคม 1998
ไมกําหนดอายุโครงการ
ไมจายเงินปนผล
ทุกวันทําการซื้อขาย
Class A / ยูโร (EUR)
LU0095938881
ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
PricewaterhouseCoopers
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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