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ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กองทุนรวมน้ีกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

โครงสร้างกองทุน USDIS

(Outsource)

UOBAM
Thailand

UOBAM
Singapore

(USDIS) (Sub-Investment 
Manger)

ท าไมต้องลงทุนในหุ้น US Mid-Small Cap?

Source : (1) S&P Global Inc, (2)FtseRussell, (3) Baillie Gifford as at Oct 2021

จ านวนบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเลก็ทีม่ากกวา่น ามาซ่ึงโอกาสในการลงทุนทีม่ากข้ึน
ขอบข่ายการลงทนุทีก่วา้งกวา่

Source : Canterburyconsulting, FactSet Research Systems as of April 30, 2020 
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S&P 500 Russell Mid Cap Russell 2000

จ านวนนกัวเิคราะหท์ีต่ดิตามบรษิเัชงิลกึ (Analyst Coverage) ที่น้อยกวา่
Analyst Coverage ของหุ้นขนาดใหญ่ (S&P500) อยู่ที่ 18.4 คน/บริษัท ขนาดกลาง 
(Russell Mid Cap) อยู่ที่ 13.2 คน/บริษัท ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก (Russell 2000)
มีเพียง 5.5 คน/บริษัท ท าให้มีบริษัทขนาดเล็กนอกกระแสที่มีศกัยภาพเป็นเพชรเม็ด
งามและคนยังไม่ค่อยรู้จักอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบ

จ านวนนักวิเคราะห์ท่ีติดตามบริษัทเพื่อท าบทวิเคราะห์ (Analyst Coverage)
(ตัวเลขแสดง : จ านวนนักวิเคราะห์ต่อ 1 บริษัท แบ่งตามประเภทตลาด)

เป้าหมายในการ Takeover จากบรษิทัชัน้น า
เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กที่มศีักยภาพ (The Disruptor) มักมีเทคโนโลยีหรือรูปแบบ
ในการด าเนินธุรกิจแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐสะท้อนจากมูลค่าการควบรวม
กิจการในที่มากทีสุ่ดในโลกในปี 2021

Source : https://www.reuters.com/business/global-markets-ma-2021-08-12/

โอกาสรบัผลตอบแทนทีโ่ดดเดน่
จากข้อมูลในอดีตการลงทุนใน US Mid-Small Cap มีความผันผวนมากกวา่
แต่มีผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าในระยะยาว

ผลการด าเนินงานในอดีตไม่ไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ข้อมูลสถิติผลตอบแทนและความเสีย่งย้อนหลัง 10ปี (14/10/2011-2021)

Index Russell 2500
Growth Index S&P 500 MSCI ACWI

Return (%) p.a. 15.32 13.70 9.15
Risk (SD) p.a. 16.83 13.84 11.56

Source : UOBAM as of 14 Oct 2021

Sector Allocation และ Top 5 Holdings
ของกลยทุธ ์Baillie Gifford US Discovery*

Top 5 Holdings (%)

Ambarella 4.9
Codexis 4.0

Sprout Social 4.0
Trupanion 3.7
CyberArk 3.6

Source : Baillie Gifford as of 31 December 2021

Portfolio Guideline ของกลยทุธ ์Baillie Gifford US Discovery

 กองทุน USDIS เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในประเทศสหรัฐที่มี
ศักยภาพในการเตบิโตสูง โดยให้ความส าคัญในการลงทุนในบริษัทที่เป็น
ผู้คิดค้นนวัตกรรมและน าไปสู่การเปลีย่นแปลงรูปแบบการด าเนนิธรุกิจใหม่

 UOBAM (Thailand) จะมอบหมายให้ UOBAM (Singapore) Limited เป็น
ผู้รับด าเนินการการลงทุน ในต่างประเทศ โดยทาง UOBAM (Singapore)
จะมอบหมายให้ Baillie Gifford Overseas Limited เป็นผู้รับด าเนินการช่วง
การลงทุนต่อ (Sub-Investment Manager) ภายใตก้ลยทุธ์ Baillie Gifford 
US Discovery

*ข้อมูลอ้างอิงจากสัดส่วนการลงทุนจริงของกองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุน
US Discovery ที่บริหารจัดการโดย Baillie Gifford ณ วันที่ 31/12/2021

กลยุทธ์ Baillie Gifford US Discovery

Source : Baillie Gifford as of 30 September 2021

Baillie Gifford Overseas Limited
ด้วย Partnership Structure ของ Baillie Gifford
ที่ทุกคนในองค์กรคือหุ้นส่วนในการตัดสินใจลงทุน
ร่วมกันน ามาซ่ึงความเป็นอิสระจากปัจจัยหรือแรงกดดัน
ระยะสั้นท าให้เข้าถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตได้
อย่างแท้จริง

“Truly Active 
Investors”

ลักษณะของบรษิทัทีก่ลยทุธ ์Baillie Gifford
US Discovery คาดวา่จะเขา้ไปลงทนุ

Source : Baillie Gifford as of 30 September 2021

United US Discovery Equities Fund : USDIS
เสนอขายครั้งแรก 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2565
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กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
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นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส ดิสคัฟเวอรี่ อิควิตี้ ฟันด์ : USDIS
นโยบายการลงทนุ
กองทุนมีนโยบายลงทนุในตราสารทุนของบรษิทัทีม่ีมลูค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนซื้อขายบนตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทที่ด าเนินธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ตัวอย่างของบริษัทดังกล่าวคือบริษัทที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เข้ามา
ด าเนินธุรกิจโดยมีสัดส่วนรายได้หลักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้ามาด าเนินธุรกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือเข้าถึงองค์ความรู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้ในการต่อยอด
ธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีด้าน Cybersecurity เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท
ดังกล่าวอาจเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ทั้งในหรือนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ได้ โดยกระบวนการลงทุนจะมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วง
เริ่มต้นในการด าเนินธุรกิจและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ผ่านกระบวนการคัดเลือก
บริษัทด้วย Bottom Up Approach โดยมีหลักการดังนี้

1) ให้ความส าคัญกับการลงทนุในบรษิัททีค่ิดค้นการขบัเคลือ่นนวัตกรรม
ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรปูแบบการด าเนนิธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

2) มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว (ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 5 ปี) 
3) มองหากลุ่มธุรกิจที่มคีวามน่าสนใจและมโีอกาสเตบิโตได้ในระดบัสงู
โดยจะพิจารณาจากบริษทัทีม่ีคณุลักษณะ ดังนี้
3.1) Opportunities : เป็นบริษทัทีม่องหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

รูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเขา้ไปแทรกแซงหรือทดแทนผู้เล่นรายเดิมในตลาดได้
3.2) Competitive Edge : เป็นบริษัทที่มคีวามสามารถในการแขง่ขัน

กล่าวคือ มีนวัตกรรมหรอืรูปแบบในการด าเนนิธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่ง
3.3) Corporate Culture : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

ท่ีสนับสนุนใหค้นในองคก์รสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
3.4) Scalability : รูปแบบธุรกิจจะต้องสามารถรองรบัการขยายตัวไดใ้นอนาคต 

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีใ่ช้คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
ในการยับยัง้เซลลเ์นือ้งอกในสมอง โดยเทคโนโลยนีี้สามารถน าไปประยกุต์
ใชก้ับการรักษามะเร็งในสว่นอ่ืนๆได้อีกดว้ย เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารอื่นท่ีเทียบเท่าตราสารทุน, ใบแสดงสิทธิใผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เช่น ADRs, GDRs, European Depository Receipts เป็น
ต้น), Warrants on Equity, Option on Equity, Equity Swaps, REITs, ETF เป็นต้น ที่มี
การลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจตามข้างต้นด้วย เพ่ือให้เกิด net exposure ในตราสารทุน
ต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็น
ผู้รับด าเนินการการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) แต่ไม่รวมในส่วนของการ
ลงทุนเพ่ือสภาพคล่อง และการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน 
(Hedging) ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนเอง ทั้งนี้ UOB Asset Management 
(Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ Baillie Gifford Overseas Limited เป็นผู้รับด าเนิน
การช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะร่วมกันตัดสินใจกับ UOB 
Asset Management (Singapore) Limited ในการวางกลยุทธ์การลงทุนและก าหนดกรอบ
นโยบายการลงทนุ (Investment Guideline) ให้กับผู้รับด าเนนิการช่วงการลงทุน รวมถึงการ
ตรวจติดตาม (Monitoring) สถานะการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนที่วางไว้ และการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือผู้รับด าเนินการช่วงการลงทุนในอนาคตหากมีความจ าเป็น 
เช่น ผู้รับด าเนินการช่วง มีการลงทุนที่ไม่ได้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการบริหารจัดการลงทนุทรพัย์สนิในส่วนของการลงทุน
ในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงเงื่อนไขการ
เปลี่ยนผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุนในต่างประเทศ อีกทั้ง บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้รับด าเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับด าเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ และ/หรือ 
อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อ
คืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทนุ
กองทุนรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเสีย่งในตา่งประเทศ

ดัชนีเปรียบเทียบ
Russell 2500 Growth Total Return Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่นเพ่ือเทียบคา่สกุลเงนิบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทนสดัสว่น 100%

มูลค่ำโครงกำร 2,000 ล้านบาท
กำรป้องกันควำมเส่ียง
จำกอัตรำแลกเปล่ียน ตามดุลยพินจิ

ระดับควำมเส่ียง
กองทุน 6

กำรจ่ำยปันผล หรือ
กำรรับซื้อคนือัตโนมตัิ ไม่มี

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำร
ส่ังซื้อครั้งแรก ไม่ก าหนด

เวลำท ำรำยกำรซื้อ / 
สับเปล่ียนเข้ำ

ภายใน 15.30 น ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ / 
สับเปลี่ยนเขา้จากกองทนุตลาดเงนิที ่บลจ.ก าหนด ภายในเวลา
ท ารายการของกองทุนต้นทาง

เวลำท ำรำยกำรขำย / 
สับเปล่ียนออก

ภายใน 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน / 
สับเปลี่ยนออกไปยงักองทนุตลาดเงนิที่ บลจ.ก าหนด ภายใน 
15.30 น. ของวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทนุ

ค่ำธรรมเนยีมกำรขำย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 1.50%)

ค่ำธรรมเนยีมกำรซือ้
คืน(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่ำธรรมเนยีมกำร
จัดกำรรำยปี 
(Management Fee)

ไม่เกิน 3.21% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 2.4610%*)

วันรับเงินคำ่ขำยคืน
หน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันท าการ ถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ 
มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุของวันท าการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

*ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee) แบ่งเป็น
•ค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 1.6050% ต่อปี และ
•ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศเรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.8560% ต่อปี
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สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ค าเตือนที่ส าคัญ
1. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน า
เงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. กองทุนมีนโยบายลงทุนประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจ ากัดของประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน

3. กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
(Efficient Portfolio Management) ท าให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

4. ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทุนรวมเมื่อมคีวามเข้าใจในความเสีย่งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

5. กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้
เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

6. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจาย
ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

7. ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค า
สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้

8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยง
ให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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