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ข้อก ำหนดและเงื่อนไข 
 

1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF) เม่ือมียอดเงินลงทุนสะสมของ 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน่ ฟันด์ (UCI) ภายในช่วง IPO (ระหวา่งวนัท่ี 12 – 18 พฤศจิกายน 2563) และคงหน่วย
ลงทนุดงักล่าวถงึ 19 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีเง่ือนไขการลงทนุและสิทธิรับของสมนาคณุ ดงันี ้
 

ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ UCI ตัง้แต ่1,000,000 บาท ขึน้
ไป แตไ่ม่ถงึ 10,000,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

รับหน่วยลงทุนกองทุน TCMF  ล้ำนละ 1,000 บำท 
 
ตวัอย่างท่ี 1 : ลงทนุในกองทนุ UCI 1,000,000 บาท  
จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ TCMF มลูคา่ 1,000 บาท 
ตวัอย่างท่ี 2 : ลงทนุในกองทนุ UCI 2,500,000 บาท  
จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ TCMF มลูคา่ 2,000 บาท 

ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ UCI ตัง้แต ่10,000,000 บาท ขึน้
ไป ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

รับหน่วยลงทุนกองทุน TCMF ล้ำนละ 2,000 บำท 
 
ตวัอย่างท่ี 1 : ลงทนุในกองทนุ UCI 10,000,000 บาท  
จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ TCMF มลูคา่ 20,000 บาท 
ตวัอย่างท่ี 2 : ลงทนุในกองทนุ UCI 12,500,000 บาท  
จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ TCMF มลูคา่ 24,000 บาท 

 
2. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึงผลรวมของยอดซือ้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI)  และ/หรือ ยอด

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจาก กองทนุรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุรวมตราสารหนีท้กุกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของ บลจ. ยู
โอบี ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยท ารายการซือ้ และ/หรือสบัเปล่ียน ภายในช่วง IPO (ระหว่างวนัท่ี 12 – 18 พฤศจิกายน 2563) และ
คงหน่วยลงทนุดงักล่าวถงึ 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

3. บลจ. ยูโอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสะสมเฉพาะช่วง IPO ระหว่างวนัท่ี 12 – 18 พฤศจิกายน 2563 เท่านัน้ โดยจะค านวณแยก
ตามแตล่ะบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

4. ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมียอดเงินลงทนุสะสม ตามเง่ือนไขท่ีระบุในข้อ 1. และคงหน่วยลงทนุดงักล่าวถงึ 19 กมุภาพนัธ์ 2564 บลจ. ยโูอบี 
จะท าการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF) แต่ละบญัชีผู้ ถือหน่วยท่ีลงทุน ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของ
รายการส่งเสริมการขาย ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ลงทุนในกองทุนเปิด ยไูนเต็ด ไชน่ำ เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI) 
ส ำหรับยอดเงนิลงทุนสะสมช่วง IPO ระหว่ำงวันที่ 12 – 18 พฤศจิกำยน 2563  

และคงหน่วยลงทุนถงึ 19 กุมภำพันธ์ 2564 
รับฟรี หน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF) ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
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5. รายการส่งเสริมการขายนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกับ บลจ. ยูโอบี โดยตรง และ/
หรือผู้สนบัสนนุการชายหรือรับซือ้คืน และ/หรือตวัแทนอิสระ (ประเภทบคุคลธรรมดา) ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก บลจ. ยโูอบี เทา่นัน้  

6. รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
7. ผู้ลงทนุท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนีจ้ะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในช่วง

เวลาเดียวกนั และ/หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  
 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเตมิ ตดิต่อ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทร. 0-2786-2222 เวบ็ไซต์ www.uobam.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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รำยละเอียดกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่ำ เอ แชร์ อินโนเวช่ัน ฟันด์ (UCI) 
 

ประเภท รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 
ระดับ
ควำม
เส่ียง 

กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไชน่ำ เอ แชร์ อินโนเวช่ัน ฟันด์ (UCI) 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ United China A-Shares 
Innovation Fund – Class A USD Acc (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และ
บริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่กองทนุหลักจดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์ 
และเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary 
Authority of Singapore and Securities and Future Act (Chapter 289)  of Singapore) ซึ่ งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็น
สมาชิ กสามัญของ  International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั ง้ นี  ้
กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ  
 
กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุเกือบทัง้หมด
ในตราสารทนุ และหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัตราสารทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประ เทศ จีน  (A-Shares) ไ ด้แก่  Shanghai Stock Exchange (SSE) และ  Shenzhen Stock 
Exchange (SZSE) ซึ่งกองทุนหลักคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี 
นวตักรรมและเทรนด์ กองทนุหลกัอาจเข้าลงทนุในตราสารทนุใน SME Board ซึง่เป็นตลาดซือ้ขาย
หุ้นขนาดเล็กถึงกลาง (SME) ของ Shenzhen Stock Exchange และ Science and Technology 
Innovation Board ซึง่เป็นตลาดซือ้ขายหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและนวตักรรมของ Shanghai 
Stock Exchange รวมถงึตราสารทนุอ่ืนๆท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีน 
ทัง้นีก้องทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

6 

 
ค ำเตือน :  
กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเส่ียง และผล
กำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนีล้งทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเส่ียงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออก
มำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนเงนิตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กองทุนนีมี้ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถงึแม้ว่ำ
กองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เน่ืองจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเส่ียงอัตรำ
แลกเปล่ียนทัง้จ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต 


