
เปดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 18-25 กุมภาพันธ 2562

กองทุนเปด ยูไนเต็ด 
ออล ไชนา อิควิตี้ ฟนด : UCHINA

ลงทุนใน กองทุนเปด ยูไนเต็ด ออล ไชนา อิควิตี้ ฟนด (UCHINA) 

ในชวง IPO ระหวางวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ 2562

1 - 10 ลานบาท             หนวยลงทุน UIDPLUS ลานละ 500 บาท

10 ลานบาทขึ้นไป            หนวยลงทุน UIDPLUS ลานละ 1,000 บาท

        ลงทุน                                   รับทันที

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ

รายละเอียดกองทุนเปด ยูไนเต็ด ออล ไชนา อิควิตี้ ฟนด (UCHINA)
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) 

เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเปนกองทุนที่จัดตั้งและ

บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และเปนกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities(UCITS) จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg)  ภายใตการกำกับดูแลของ Commission 

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเปนหนวยงานกำกับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญ

ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund)

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 
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ขอกำหนดและเงื อนไข
1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูไนเต็ด อินคัม เดล่ี อัลตรา พลัส ฟนด (UIDPLUS) โดยจะคำนวณจากยอด

เงินลงทุนสุทธิสะสมของ กองทุนเปด ยูไนเต็ด ออล ไชนา อิควิต้ี ฟนด (UCHINA) ภายในชวงเวลาสงเสริมการขาย IPO (ระหวางวันท่ี 18 - 25 

กุมภาพันธ 2562)

2. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซื้อและยอดสับเปลี่ยนเขาจากกองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป 

(TCMF), กองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท เอ็นจอย (TCMFENJOY), กองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี (UOBSD), กองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี 

(UOBID), กองทุนเปด ยูไนเต็ด อินคัม เดล่ี อัลตรา พลัส ฟนด (UIDPLUS) ในชวงเวลาสงเสริมการขาย

3. บลจ. ยูโอบี จะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมของทุกบัญชีผูถือหนวยลงทุนรวมกัน โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบัตรประชาชนของผูถือ

หนวยลงทุนเปนหลัก ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีผูถือ

หนวยลงทุนรวมกัน และจะมอบของสมนาคุณเขาบัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด ในกรณีท่ีมียอดเงินลงทุนสุทธิเทากันทุก

บัญชีผูถือหนวยลงทุน จะมอบของสมนาคุณเขาในบัญชีท่ีมีการทำรายการซ้ือลาสุด

4. บลจ. ยูโอบี จะทำการซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูไนเต็ด อินคัม เดล่ี อัลตรา พลัส ฟนด (UIDPLUS) ใหแกผูลงทุนท่ีไดรับสิทธิตามราย

การสงเสริมการขาย ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562

5. รายการสงเสริมการขายน้ีจัดทำข้ึนเพ�อสงเสริมการขายสำหรับลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี โดยตรง และ/หรือตัวแทน

อิสระประเภทบุคคลธรรมดาท่ีไดรับการแตงต้ังจาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

6. รายการสงเสริมการขายน้ีไมสามารถแลกเปล่ียนเปนเงินสดหรือโอนใหผูอ�นได

7. ผูลงทุนท่ีไดรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายน้ี จะไมสามารถรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ในชวงเวลาเดียวกัน 

และ/หรือ ยอดเงินลงทุนเดียวกัน 

8. สนับสนุนของสมนาคุณโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ
กองทุนเปด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟนด (UIDPLUS) – ระดับความเสี่ยง  4 
กองทุนรวมตราสารหน้ี มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝาก ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตราสารทางการเงินท่ีรัฐบาล องคการ 

หนวยงานของรัฐบาลองคการระหวางประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล 

หรือผูค้ําประกัน โดยอันดับความนาเช�อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) อยางไรก็ตาม 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช�อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเช�อถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Non-Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

คำเตือน  
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน

กองทุนกอนตัดสินใจลงทุน 

- กองทุนน้ีลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ีไมปกติ ทำใหกองทุนมา

สามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตางประเทศ ถึงแมวากองทุนอาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม แตเน�องจากกองทุน

ไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุน

เริ่มแรกได 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน

ในอนาคต 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับที่ลงทุนได (non-investment grade) หรือที่ไมมีการจัดอันดับ

ความนาเช�อถือ (unrated bond) โดยเปนไปตามอัตราสวนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกำหนดใหลงทุนได 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 
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