
Promotion More invest : Mutual fund

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาท่ีมีบัญชีซ้ือขายกองทุนรวมโดยตรงกับบลจ.ยูโอบี (เลขบัญชีผูถือหนวยลงทุน

ขึ้นตนดวย 999) ที่มียอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเขาสะสมในกองทุนรวมที่รวมรายการสงเสริมการขาย ระหวางชวงเวลา

สงเสริมการขายวันที่ 4 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 โดยยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเขาสะสมในกองทุนรวมที่รวม

รายการสงเสริมการขายดังกลาวรวมกันทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรี หนวยลงทุนกองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี มูลคา 100 บาท

เง�อนไขการรับของสมนาคุณ

1. รายการสงเสริมการขายน้ีใหสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายกองทุนโดยตรงกับบลจ.ยูโอบี (เลขบัญชีผูถือหนวยลงทุนข้ึนตน

   ดวย 999) ที่มียอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเขาสะสมในกองทุนรวมที่รวมรายการสงเสริมการขาย* ระหวางชวงเวลาสงเสริม

   การขาย วันที่ 4 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 โดยยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเขาสะสมของกองทุนรวมที่รวมรายการ

   สงเสริมการขายดังกลาวรวมกัน ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หนวยลงทุนกองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี มูลคา 100 บาท สูงสุด

   ไมเกิน 20,000 บาท ตอเลขบัญชีผูถือหนวย



*รายช�อกองทุนรวมที่รวมรายการสงเสริมการขาย ดังนี้ 

Fund Code

UCI

UCHI

Fund name

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ไชนา เอ แชร อินโนเวชั่น ฟนด

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ไชนา เฮลทแคร อินโนเวชั่น ฟนด

กองทุนเปด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด อีวี เทคโนโลยี ฟนด

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซฟนด- หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืน

หนวยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซฟนด - หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืน

หนวยลงทุนแบบปกติ

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด 

หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด 

หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ

กองทุนเปด ยูโอบี สมารท เจแปน สมอล แอนด มิด แคป ฟนด

กองทุนเปด ยูไนเต็ด เอนฮานซ โกรท ซีเล็คท ฟนด

UEV

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ยูโรเปยน สมอล แคป ฟนดUES

กองทุนเปด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟนดUESG

UGBF-A

UGBF-N

UGIS-A

UGIS-N

UOBSJSM

กองทุนเปด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอรทูนิตี้ ฟนดUVO

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ไทย สมอล แอนด มิด แคป อิควิตี้ ฟนดUTSME

UENHAN

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ยูเอส ดิสคัฟเวอรี่ อิควิตี้ ฟนด

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ฮีโร อีทีเอฟUHERO

USDIS



2. ยอดซ้ือและ/หรือสับเปล่ียนเขาสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซ้ือและ/หรือสับเปล่ียนเขาในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรวม

   รายการตามขอ 1. รวมกัน ระหวาง ชวงเวลาสงเสริมการขาย วันที่ 4 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565  

3. บลจ. ยูโอบี จะนับเฉพาะรายการซ้ือและ/หรือสับเปล่ียนเขาหนวยลงทุนของกองทุน ตามเง�อนไขขางตน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

   โดยพิจารณาแยก ตามเลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทุน

4. บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายตามเง�อนไขขางตน ภายใน

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

5. รายการสงเสริมการขายน้ีจัดทำข้ึนเพ�อสงเสริมการขายสำหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายกองทุนโดยตรง

   กับบลจ.ยูโอบี (เลขบัญชีผูถือหนวยลงทุนข้ึนตนดวย 999) และทำการซ้ือขายหนวยลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี ผานระบบ Premier 

   Online หรือ Mobile Application ของ บลจ. ยูโอบี เทานั้น ตามเง�อนไขที่กำหนด

6. ผูลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายนี้ จะไมสามารถรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ใน

   ชวงเวลาเดียวกัน และ/หรือ ยอดเงินลงทุนเดียวกัน 

7. ของสมนาคุณนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือโอนใหผูอ�นได

8. ในฐานะผูสนับสนุนของสมนาคุณโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

   ของสมนาคุณโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

9. ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือขอโตแยงใดๆ คำตัดสินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ถือเปนท่ีส้ินสุด

สอบถามเพิ่มเติม ติดตอ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 0-2786-2222 หรือ thuobamwealthservice@uobgroup.com

ตารางตัวอยางการคำนวณเพ�อรับของสมนาคุณ

ยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเขาสะสม (บาท)

50,000

100,000 (50,000+50,000)

500,000 (100,000+100,000+

100,000+100,000+100,000)

5,000,000 (500,000+500,000+500,000+

500,000+500,000+500,000+500,000+

500,000+500,000+500,000)

10,000,000

(5,000,000+5,000,000)

รับหนวยลงทุนกองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี (บาท)

100

200 (100+100)

1,000

(200+200+200+200+200)

10,000

(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+

1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)

20,000*

(10,000+10,000)

*สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท ตอเลขบัญชีผูถือหนวย



รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ไชนา เอ แชร อินโนเวชั่น ฟนด

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ United 

China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) 

เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งและ บริหารจัดการโดย 

UOB Asset Management Ltd (Singapore) ท้ังน้ี กองทุนหลักไดมอบหมาย

ให Ping An Fund Management Company Limited เปนผูบริหารการ

ลงทุน โดยกองทุนหลักวัตถุประสงคการลงทุนเพ�อแสวงหาผลตอบแทน

ระยะยาวจากการลงทุนสวนใหญในตราสารทุนและตราสารทุนของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน (A-Shares) ไดแก Shanghai 

Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่ง

กองทุนหลักคาดวาจะไดรับประโยชนจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม

และแนวโนมการเติบโตในดานตางๆ (trends) และมีการปองกันความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ไชนา เฮลทแคร อินโนเวชั่น ฟนด

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

ตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนตางประเทศ 

ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ

ดานเฮลทแคร (Healthcare) ของประเทศจีน ซ่ึงมีความเก่ียวของ หรือไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนานวัตกรรมดานเฮลทแคร (Healthcare Innovation)

ของประเทศจีน เชน การพัฒนาและคนควาดานเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 

การบริหารสถานพยาบาล การผลิตอุปกรณทางการแพทย ระบบไอทีดาน

การดูแลสุขภาพ เปนตน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศจีน 

ตลาดหลักทรัพยฮองกง หรือในตลาดหลักทรัพยตางๆทั่วโลก และมีการ

ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูลุงทุนจึงควร

พิจารณาการกระจายความเส่ียงของ พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด อีวี เทคโนโลยี ฟนด

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ 

และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับสายการผลิตแบตเตอร่ี ซ่ึงครอบคลุมถึงการทำเหมืองไปจนถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่ และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการ

และ/หรือไดรับประโยชนจากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และ/หรือบริการ

ท่ีเก่ียวของกับระบบขนสงในอนาคต เชน รถยนต, ยานพาหนะไฟฟา และ/หรือ

เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีใชในการขนสง เชน การขับข่ีอัตโนมัติเปนตน โดยกระจาย

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยท่ัวโลก เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) 

ตางประเทศ ท่ีมีนโยบายการลงทุนขางตนต้ังแต 2 กองทุนข้ึนไป โดยจะลงทุน

ในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ระดับ

ความเสี่ยง

Fund 

Type

Equity

Fund

Equity

Fund

Equity

Fund

UCI

UCHI

UEV

Fund

Code

6

6

7



รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซฟนด – หนวยลงทุนชนิด

รับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศ ช�อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced

Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ�อ

สรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสรางรายรับใหกับนักลงทุน ผานการ

ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีของบริษัทท่ัวโลก รวมไปถึงตราสารหน้ี

ที่ออกโดยรัฐบาล หรือไดรับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 

และอาจมีการใชตราสารอนุพันธตามความเหมาะสม และมีการปองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซฟนด – หนวยลงทุนชนิด

รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกอง

ทุนรวมตางประเทศ ช�อ JPMorgan Investment Funds – Global 

Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD 

(hedged) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพ�อสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสรางรายรับใหกับนักลงทุน 

ผานการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก รวมไปถึง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือไดรับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือ

รัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใชตราสารอนุพันธตามความเหมาะสม และมีการ

ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด 

หนวยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เนนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS 

Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง

จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคหลักเพ�อสรางกระแสรายไดในระดับสูง

โดยการบริหารการลงทุนอยางรอบคอบ และมีวัตถุประสงครองในการ

สรางการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการ

กระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภทตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก

อยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสิน

กองทุน UGIS-A จะลงทุนผานกองทุน PIMCO GIS Income Fund ท่ีมี

ประสบการณการลงทุนระดับโลก นอกจากน้ี กองทุน UGIS มีนโยบาย

พิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกิน

ปละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพ�อเปดโอกาสสรางรายได

สม่ำเสมอใหกับนักลงทุน และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ระดับ

ความเสี่ยง

Fund 

Type

Equity

Fund

Equity

Fund

Equity

Fund

UGBF-A

UGBF-N

UGIS-A

Fund

Code

5

5

5



รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอรทูนิต้ี ฟนด

กองทุนเปด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอรทูนิตี้ ฟนด (UVO) ซึ่งกระจาย

การลงทุนครอบคลุมหุนเวียดนามผานกองทุนที่มีกลยุทธการบริหารใน

เชิงรุก (Active Portfolio Management) ซ่ึงบริหารงานโดยผูจัดการกอง

ทุนชาวเวียดนามซ่ึงมีประสบการณในตลาดหุนเวียดนามมายาวนาน รวมถึง

กองทุนท่ีบริหารโดยผูจัดการกองทุนท่ีมีความเช่ียวชาญระดับสากล กองทุน

UVO เหมาะกับนักลงทุนท่ีตองการหาโอกาสรับผลตอบแทนท่ีเติบโตไปพรอม

กับเศรษฐกิจของเวียดนาม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

ลงทุนในหนวย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตางประเทศที่มี

นโยบายการลงทุนดังกลาวอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกิน

รอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุน

ดังกลาวจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และกองทุนมีการ

ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

• กองทุนเปด ยูโอบี สมารท เจแปน สมอล แอนด มิด แคป ฟนด

เนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid

Cap Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย 

UOB Asset Management Ltd (Singapore) (โดยมี Sumitomo Mitsui 

DS Asset Management Company Limited เปนผูจัดการกองทุนยอย)

โดยกองทุนหลัก มีวัตถุประสงคที่เนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภท

ตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลคาตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโนมการ

ลงทุนในระยะยาวท่ีดี และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ระดับ

ความเสี่ยง

Fund 

Type

Equity

Fund

Equity

Fund

UVO

UOBSJSM

Fund

Code

5

6

6

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด 

หนวยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ เพ�อแสวงหารายไดแบบ

สม่ำเสมอ และลดความเส่ียงจากปจจัยดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลง โดยกองทุน

จะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการจัดสรร

สินทรัพยและเลือกลงทุนในตราสารหน้ีท่ีหลากหลายท่ัวโลก เชน ตราสารหนี้

ที่ออกโดยภาครัฐ, ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น,

ตราสารหน้ีสถาบันการเงิน, ตราสารหน้ีภาคเอกชน และตราสาร Basel III 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาหนวยลงทุน และมีการปองกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

Equity

Fund

UGIS-N

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ไทย สมอล แอนด มิด แคป อิควิตี้ ฟนด

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานและ

ผลการดำเนินงานท่ีดี มีแนวโนมการเจริญเติบโตในอัตราสูง ท้ังน้ี กองทุน

จะเนนลงทุนในหุนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสาร

แหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวา รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน

Equity

Fund

UTSME
6



รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด
ระดับ

ความเสี่ยง

Fund 

Type

Equity

Fund

UESG

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด เอนฮานซ โกรท ซีเล็คท ฟนด

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ United Enhanced 

Growth Select – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management 

Ltd (Singapore) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน 

(Fund of Funds) ซ่ึงจะลงทุนในหนวยของกองทุนรวมอ�นท่ีมีมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนมีการเติบโตอยางสม่ำเสมอ และมีการปองกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ฮีโร อีทีเอฟ

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ Global X

Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ีย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ซึ่งกองทุนหลักเปนกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) 

ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมี Global X Management Company LLC เปนผูบริหารจัดการ

กองทุนหลัก และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ

ของผูจัดการกองทุน

Equity

Fund

UENHAN

Equity

Fund

UHERO

Fund

Code

6

6

6

6

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ยูโรเปยน สมอล แคป ฟนด

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ช�อ Amundi 

Funds European Equity Small Cap Class I2 (กองทุนหลัก) ท่ีจดทะเบียน

ในประเทศลักเซมเบิรก โดยกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ�อ

สรางรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและยาว กองทุนหลัก

จะลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก

ในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัท

ขนาดเล็ก ที่จัดตั้ง หรือมีสำนักงานใหญ หรือมีธุรกิจหลักในทวีปยุโรป 

โดยบริษัทขนาดเล็กหมายถึง บริษัทที่มีมูลคาตามราคาตลาด (market 

capitalization) ที่เปนไปตาม MSCI Europe Small Cap Index กำหนด

ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารและจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. 

และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัด

การกองทุน

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟนด

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ Robeco 

Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุน

เดียว ซ่ึงเปนกองทุนท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional 

Asset Management B.V. โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนท่ีประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และ

เปน Société d'Investissement à Capital Variable (“SICAV”) โดย

เปนกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertaking for Collective 

Investment in Transferable Securities (UCITS) ซ่ึงอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

ที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

Equity

Fund

UES



รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด
ระดับ

ความเสี่ยง

Fund 

Type

• กองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี - หนวยลงทุนชนิดผูลงทุนทั่วไป

เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาล ไดแก ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย สวนที่เหลือจะนำไปลงทุนใน

เงินฝากธนาคาร

Fixed-

income

fund

UOBSD

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ยูเอส ดิสคัฟเวอรี่ อิควิตี้ ฟนด

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization)ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จัดตั้ง

หรือจดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจท่ีไดรับประโยชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอยางของ

บริษัทดังกลาว คือบริษัทที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแตเขามาดำเนิน

ธุรกิจโดยมีสัดสวนรายไดหลักอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเขามาดำเนิน

ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ�อเขาถึงองคความรูในประเทศสหรัฐอเมริกา

เพ�อใชในการตอยอดธุรกิจ เชน เทคโนโลยีดาน Cybersecurity เทคโนโลยี

ทางดานการแพทย เปนตน และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

Equity

Fund

USDIS

Fund

Code

6

1

คำเตือน

การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการ

ดำเนินงานกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน  ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ดวย ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 


