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รายละเอียดกองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิโนเวชั่น ฟันด์ (UNI) 
 

ประเภท รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ตราสารแห่งทุน 
ต่างประเทศ 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (UNI) 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททัว่โลก รวมถึงประเทศใน
ตลาดเกิดใหม ่โดยเป็นตราสารทนุของบริษัทที่เก่ียวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กบันวตักรรมและหรือเทคโนโลยี โดยพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
  ก) เป็นบริษัทผู้น าด้านนวตักรรมที่มีศกัยภาพในการสร้างผลิตภณัฑ์  หรือนวตักรรมทางธุรกิจใหม่ 
และหรือ 
  ข) เป็นบริษัทผู้น าทางด้านเทคโนโลยีที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนา  หรือใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี และหรือ 
  ค) เป็นบริษัทที่มีการพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อนัจะน ามาซึ่งประโยชน์จาก
ความก้าวหน้า และการพฒันาทางเทคโนโลยี 
โดยกองทนุอาจลงทนุในหนว่ย CIS และ/หรือ กองทนุอีทีเอฟ และ/หรือตราสารอื่นท่ีเทียบเทา่ตราสาร
แหง่ทนุ เช่น หุ้นสามญั, ใบแสดงสทิธ์ิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (เชน่ ADRs, GDRs, 
และ  European Depository Receipts), Warrants on Equity, Option on Equity และ  Equity 
Swaps, หุ้นบริุมสทิธ์ิ และใบส าคญัแสดงสทิธ์ิท่ีจะซือ้หุ้น เป็นต้น ท่ีมีการลงทนุเก่ียวข้องกบัธุรกิจตาม
ข้างต้นด้วย เพื่อให้เกิด exposure ในตราสารทนุตา่งประเทศดงักลา่ว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

6 

 
ค าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิดวิกฤตการณ์ที่ ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงนิกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนรวม
นีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย การลงทุนมีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ 
ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน 
ความเสี่ยงทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าการลงทุน
เร่ิมแรกได้ ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถอืต่า
กว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีนั้น้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ 



หนา้ 2 จาก 3 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 

1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ 
(UIDPLUS) โดยจะค านวณจากยอดเงินลงทุนสทุธิสะสมของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ 
(UNI) ภายในช่วงเวลาสง่เสริมการขาย IPO (ระหวา่งวนัท่ี 16 - 26 ตลุาคม 2561) 

2. ยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซือ้และยอดสบัเปลี่ยนเข้าจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจ
เม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  (TCMF), กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY), กองทนุเปิด 
ยโูอบี ชวัร์ เดล ี(UOBSD), กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี(UOBID), กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั 
ฟันด์ (UIDPLUS) ในช่วงเวลาสง่เสริมการขาย 

3. บลจ. ยโูอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมของทุกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกัน โดยจะพิจารณาจาก
หมายเลขบตัรประชาชนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ 
1 บญัชี บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิจากทกุบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกัน และจะมอบของสมนาคุณ
เข้าบญัชีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มียอดเงินลงทนุสทุธิสงูสดุ ในกรณีที่มียอดเงินลงทนุสทุธิเท่ากนัทกุบญัชีผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ จะมอบของสมนาคณุเข้าในบญัชีที่มีการท ารายการซือ้ลา่สดุ 

4. บลจ. ยโูอบี จะท าการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) ให้แก่ผู้
ลงทนุท่ีได้รับสทิธิตามรายการสง่เสริมการขาย ภายในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  

5. รายการสง่เสริมการขายนีจ้ดัท าขึน้เพื่อสง่เสริมการขายส าหรับลกูค้าที่เปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุกบั บลจ. ยโูอ
บี และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายประเภทบคุคลธรรมดาที่ได้รับการแตง่ตัง้จาก บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) 

6. รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ 
7. ผู้ลงทนุที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการขายนี ้จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการ
ขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั และ/หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  

8. สนบัสนนุของสมนาคณุโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
 

ลงทุนใน กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (UNI) 
ในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2561 

ส าหรับยอดลงทุนตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  ทุกๆ 100,000 บาท 
รับฟรี หน่วยลงทุน ยไูนเต็ด อนิคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ มูลค่า 100 บาท 
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หมายเหต ุกองทุนเปิด ยไูนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) – ระดบัความเสีย่ง  4  
กองทุนรวมตราสารหนี ้มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี  ้เงินฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทาง
การเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) ทัง้นี ้
กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th 
 
ค าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิดวิกฤตการณ์ที่ ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงนิกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนรวม
นีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย การลงทุนมีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ 
ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน 
ความเสี่ยงทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าการลงทุน
เร่ิมแรกได้ ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถอืต่า
กว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีนั้น้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ 


