ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 2564

่ ั ฟันด์
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
United Global Innovation Fund : UNI-M
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

(หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ ผูล
้ งทุนทว่ ั ไป : UNI)
กองทุนรวมตราสารทุน
ี่ งต่างประเทศ
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสย

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
ิ ทีก
ทร ัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทีอ
่ อกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยเป็ น
ตราสารทุนของบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องหรือได ้รับผลประโยชน์จากธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
ั ยภาพในการสร ้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ และหรือ
ก) เป็ นบริษัทผู ้นํ าด ้านนวัตกรรมทีม
่ ศ
ี ก
้
ข) เป็ นบริษัทผู ้นํ าทางด ้านเทคโนโลยีทด
ี่ ําเนินธุรกิจเกีย
่ วกับการพัฒนาหรือใชประโยชน์
จากเทคโนโลยี และหรือ
ค) เป็ นบริษัททีม
่ ก
ี ารพั ฒนาด ้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํ ามาซงึ่ ประโยชน์จากความก ้าวหน ้าและการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี
โดยกองทุนอาจลงทุนในหน่ วย CISและ/หรือกองทุนรวมอีท ีเอฟและ/หรือตราสารอื่นที่เทียบเท่าตราสารแห่งทุน เช ่น
ิ ธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อ ้างอิง (เชน
่ ADRs, GDRs, และ European Depository
หุ ้นสามัญ, ใบแสดงสท
ิ ธิ์ และใบสําคัญแสดงสท
ิ ธิทจ
ื้ หุ ้น
Receipts), Warrants on Equity, Option on Equity และ Equity Swaps, หุ ้นบุรม
ิ สท
ี่ ะซอ
เป็ นต ้น ทีม
่ ก
ี ารลงทุนเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจตามข ้างต ้นด ้วย เพือ
่ ให ้เกิด net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศดังกล่าว โดย
ิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ ผู ้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือก
เฉลีย
่ รอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
่ กฎระเบียบแนวโน ้มที่
ตราสารทุนด ้วยสไตล์ Bottom up รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบของแนวโน ้มเศรษฐกิจมหภาค เชน
กําลังจะเกิดขึน
้ ในอุตสาหกรรม โอกาสในการเปลีย
่ นแปลงในระยะยาว (Secular Trend) หรือการปรับตัวของโครงสร ้างทาง
่
ึ
่
เศรษฐกิจ (Structural Growth) ซงอาจสงผลต่อการลงทุนในอนาคต โดยผู ้จัดการกองทุนจะทําการสรรหาอุตสาหกรรมทีม
่ ี
ศักยภาพการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสงู โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะมุง่ เน ้นการลงทุนในระยะยาว ซงึ่ จะ
ั สว่ นการลงทุนของกองทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึง่ และใน
มีระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 10 ปี ทงั ้ นี้ สด
ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุน ซ งึ่ ในบางขณะกองทุนอาจมีการลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึง่ และหรือในประเทศใดประเทศหนึง่ มากเป็ นพิเศษ เพือ
่ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน
ของโครงการ
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็ นผู ้รับดําเนินการการลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้ Wellington
Management Company เป็ นผู ้รับดําเนินการชว่ งการลงทุนต่อในบางสว่ นหรือทัง้ หมด อย่างไรก็ด ี บริษัทจัดการขอสงวน
ิ ธิทจ
ิ ในสว่ นของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึน
สท
ี่ ะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สน
้ อยู่
กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้ นี้ เพือ
่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
่ ะเกิดขึน
้ กับกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดทีจ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) ทีม
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ สญ
่ ต
ี ัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลีย
่ นเงินโดยมี
ํ
่
ี
วัตถุประสงค์เพือ
่ ป้ องกันความเสยง (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึ่ การ
้ อ
ี่ งอาจมีต ้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสย
ี่ ง โดยอาจทําให ้ผลตอบแทนของกองทุน
ใชเครื
่ งมือป้ องกันความเสย
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า
โดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ แต่ทงั ้ นีก
้ องทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ ตราสารทีม
่ ล
ี ักษณะของสญ
แฝง (Structured Note)
ิ ธิเปลีย
บริษัทจัดการขอสงวนสท
่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์(Feeder Fund)หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ
ี่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศได ้ โดยไม่ทําให ้ระดับความเสย
่ ขึน
้ ทัง้ นีใ้ ห ้เป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ
ของผู ้จัดการกองทุน โดยขึน
้ อยูก
่ ับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น
้ และต ้องเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์
่ งทางอืน
ของบริษัทจัดการ หรือชอ
่ ตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลีย
่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active management)
ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป

1

กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนทีส
่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีก
่ องทุนรวมไปลงทุน ซงึ่ อาจจะปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ หรือลดลง
จนตํา่ กว่ามูลค่าทีล
่ งทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีส
่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด
่ ก
ี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
3. เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีม
่ งุ่ หวังผลตอบแทนทีด
่ จ
ี ากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควร
ี่ งจากการลงทุนได ้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนทีก
เป็ นเงินลงทุนสว่ นทีส
่ ามารถยอมรับความเสย
่ องทุนจะได ้รับ
สว่ นใหญ่มาจากกําไรสว่ นต่างของราคาหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

่ี งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย


ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ



ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป

2

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
ี่ งที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
1. เนื่ องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส ย
วิกฤตการณ์ทไี่ ม่ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซงึ่ อาจสง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับเงินคืนตาม
ระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งด ้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง
2. กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสย
อัตราแลกเปลีย
่ น กฎหมาย และ/หรือข ้อจํ ากัดของประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุน ซงึ่ อาจจะสง่ ผลต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
่ การออม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแยก
3. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ นชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปและชนิดเพือ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงึ่ อาจจะมีมล
ู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้
ี่ งของพอร์ตการลงทุน
4. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสย
โดยรวมของตนเองด ้วย
ี่ แ
ี นวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจ
่ ํ าหน่ ายได ้แล ้วทัง้ หมด
5. ในกรณีทม
ื้ ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้วหรือหยุดรับ
บริษัทจัดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสงั่ ซอ
คําสงั่ ดังกล่าวได ้
6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ี่ งให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้โดย
ดังนั น
้ หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ตํา่
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk)
ความเสย
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Consumer Discretionary
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ี่ งจากการเปลีย
ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Exchange rate risk)
ตํา่
ี่ ง fx
การป้ องกันความเสย

สูง
ทัง้ หมด / เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี่ งจากการเปลีย
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นคิดเป็ นร ้อยละ 83.31 ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ
ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV
เงินฝากและ
สินทร ัพย์อน
ื่ ๆ
6.27%

สินค้าจําเป็น
1.53%

อุตสาหกรรม
2.91%

ั
อสงหาริ
มทร ัพย์
4.43%

สินค้าฟุ่มเฟื อย
22.59%

่ สาร 17.59%
สือ

การเงิน 1.71%

ว ัสดุอป
ุ กรณ์
2.70%
การแพทย์ 16.33%

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
23.96%

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับ
ชอ
่ ั ฟันด์
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

Amazon.com Inc

5.59

2.

Prologis Inc

4.43

3.

Alphabet Inc

3.91

4.

Chipotle Mexican Grill Inc

3.64

5.

UnitedHealth Group Inc

3.63

สามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00589

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับ
ดังนั น
้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

สูงสุดไม่เกิน
2.70175

สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.7735

1.6050

1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.08025

สูงสุดไม่เกิน
0.4280
0.3210

0.0321

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

0.8154

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

นายทะเบียน

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0036, ค่าธรรมเนียมผู ้จัดการร่วมในต่างประเทศ
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆข ้างต ้น เชน
เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.8025, ค่าธรรมเนียมธนาคาร เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0081 เป็ นต ้น
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่ :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00589

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
้ื คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

สูงสุดไม่เกิน
2.00
2.00
2.00
2.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เก็บจริง
1.50
1.50**
ยกเว ้น
ยกเว ้น
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สงั่ ซอ
ื้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้
ั เปลีย
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
** กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด

*

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสง่ิ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ ด ัชนี MSCI AC World โดยปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
50.00%

UNI

Benchmark

-8.29%

-7.05%

42.02%
40.00%
31.98%
30.00%

24.32%

20.00%
10.00%

17.36%

16.19%
6.65%

0.00%
-10.00%
-20.00%
2564

2563

2562

2561

่ งเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น) คือ -28.9739%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 18.08% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00589
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

- ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00589

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Global Equity ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะ
ทราบว่ากองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชว่ งทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจ
่ ดทะเบียน

30 ตุลาคม 2561

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืนหน่วยลงทุน
การซอ

ื้ : ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ

: ไม่กําหนด

ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ื้ ขายหน่วยลงทุน
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซอ
ตัง้ แต่เวลาเริม
่ เปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทําการรับซอ
ื้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวม
ทรัพย์สน
วันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงึ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้
ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ิ รายวัน
หมายเหตุสามารถดูวันทําการซอ
ได ้ที่ www.uobam.co.th
ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*

30 ตุลาคม 2561

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

30 ตุลาคม 2561

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (ถ ้ามี)
* ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุน และผู ้จัดการลงทุนในสญ

ื้ คืน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซอ

1. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสน
3. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
ื้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด :
4. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
โทรศัพท์ 0-2016-8600

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ั่ จํากัด : โทรศพ
ั ท์ 0-2095-8999
5. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน
ื้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศพ
ั ท์ 0-2061-9621
6. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
์ อร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
ั ท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293,
7. บริษัทหลักทรัพย์ คิงสฟ
0-2829-6294
ั ท์ 0-2430-6543
8. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศพ

9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
ี น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮย
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
13. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
14. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
ี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซย
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1888
ี ล ประกันชวี ต
18. บริษัท พรูเด็นเชย
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
ี เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชย
ื้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์
20. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
0-2861-5508 , 0-2861-6090
ิ รไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
21. บริษัทหลักทรัพย์ กสก
22. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
ื้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
23. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซอ
ื้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
24. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
25. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
26. บริษัท เมืองไทยประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด: โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
ื้ คืน ทีบ
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซอ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้
อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 213.03%

ื ชช
ี้ วน
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ทีอ
่ ยู่ : ชน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร : 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์
ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยูภ
ี่ งจาก
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสย
การลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได ้รับอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึง
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั น
ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนังสอ
้ ทัง้ นี้
ื ชช
ี้ วนส่วนสรุปข ้อมูลสํ าคัญ ณ วั นที่ 30 ธันวาคม 2564 แล ้วด ้วยความ
บริษั ทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งส อ
ระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้
ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
* CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบถึง
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
ปริมาณการซอ
้ โดยคํานวณจาก
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
มูลค่าทีต
่ ํา่ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบ
ิ
ระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สนสุทธิเฉลีย
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
1. ความเสย
ี่ งทีม
(Market Risk) หมายถึง ความเสย
่ ล
ู ค่าของหลักทรัพย์ทก
ี่ องทุนรวมลงทุนจะเปลีย
่ นแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือ
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต ้น
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน
ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี่ งจากการดําเนินธุรกิจของผูอ
2. ความเสย
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน
่ ก
ี ารขึน
้ หรือลงในขณะนัน
้ ๆ
และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงึ่ จะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีม
ี่ งจากการเปลีย
3. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย
่ นแปลง
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เชน
่ าทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทาง
ในชว่ งทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํ ากําไรในชว่ งทีบ
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่ งทีบ
่ าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมาก
ี่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสํ าคั ญในการ
ขึน
้ กว่าเดิมด ้วยเช ่นกัน ดั งนั ้น การป้ องกันความเส ย
ี่ งจากดังกล่าว ซงึ่ ทําได ้ดังต่อไปนี้
บริหารความเสย
- อาจป้ องกั นความเส ี่ยงตามดุ ลยพินิ จของผู จ้ ั ดการกองทุ นรวม : ผู ล
้ งทุ นอาจมีความเส ี่ยงจากอั ตรา
่
ี
แลกเปลีย
่ น เนื่องจากการป้ องกันความเสยงขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะ
ี่ งหรือไม่
ป้ องกันความเสย
ั
ี่ งจากการทําสญญาซ
ื้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สัญญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าบาง
4. ความเสย
อ
ประเภทอาจมีการขึน
้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรั พย์พื้นฐาน ดังนั น
้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
ิ ทรัพย์มค
หลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให ้สน
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน
ื้ ฐาน (Underlying Security)
ี่ งของประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ งทุน (Country Risk) หมายถึง ความเสย
่ นแปลง
5. ความเสย
่ การเปลีย
ภายในประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุนเชน
่ นแปลงผู ้บริหาร, การเปลีย
่ นแปลงนโยบายทางด ้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอน
ื่ ๆ จนทําให ้ไม่สามารถชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งจากการนําเงินลงทุนกล ับเข้าประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งทีเ่ กิดจาก
6. ความเสย
่
ึ
ํ
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน ซ งอาจทํ าให ้ไม่สามารถช าระหนี้ได ้ตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด
ี่ งจากการกระจุกต ัวลงทุนในผูอ
7. ความเสย
้ อกตราสาร (high issuer concentration risk)
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิด
(1) ความเสย
ี่ ง่ ผลกระทบ
จากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
่ ามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
ื่ ถืออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
อันดับทีส
่ ามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk)
(2) ความเสย
ี่ ง่ ผล
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน
้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
(3) ความเสย
่ ู้
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผ
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซ งึ่ หากเกิดเหตุการณ์ ท ี่ส่งผลกระทบต่ อประเทศดั งกล่ าว เช ่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุน
ในหลายประเทศ

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 2564

่ ั ฟันด์
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
United Global Innovation Fund : UNI-M
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

(หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออม : UNI-SSF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพือ
่ การออม (Super Saving Fund : SSF)
ี่ งต่างประเทศ
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสย

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
ิ ทีก
ทร ัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทีอ
่ อกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยเป็ นตรา
สารทุนของบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องหรือได ้รับผลประโยชน์จากธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
ั ยภาพในการสร ้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ และหรือ
ก) เป็ นบริษัทผู ้นํ าด ้านนวัตกรรมทีม
่ ศ
ี ก
้
ข) เป็ นบริษัทผู ้นํ าทางด ้านเทคโนโลยีทด
ี่ ําเนินธุรกิจเกีย
่ วกับการพัฒนาหรือใชประโยชน์
จากเทคโนโลยี และหรือ
ค) เป็ นบริษัททีม
่ ก
ี ารพั ฒนาด ้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํ ามาซงึ่ ประโยชน์จากความก ้าวหน ้าและการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี
โดยกองทุนอาจลงทุนในหน่ วย CISและ/หรือกองทุนรวมอีท ีเอฟและ/หรือตราสารอื่นที่เทียบเท่าตราสารแห่งทุน เช ่น
ิ ธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อ ้างอิง (เชน
่ ADRs, GDRs, และ European Depository
หุ ้นสามัญ, ใบแสดงสท
ิ ธิ์ และใบสําคัญแสดงสท
ิ ธิทจ
ื้ หุ ้น
Receipts), Warrants on Equity, Option on Equity และ Equity Swaps, หุ ้นบุรม
ิ สท
ี่ ะซอ
เป็ นต ้น ทีม
่ ก
ี ารลงทุนเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจตามข ้างต ้นด ้วย เพือ
่ ให ้เกิด net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศดังกล่าว โดย
ิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ ผู ้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือก
เฉลีย
่ รอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
่ กฎระเบียบแนวโน ้มที่
ตราสารทุนด ้วยสไตล์ Bottom up รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบของแนวโน ้มเศรษฐกิจมหภาค เชน
กําลังจะเกิดขึน
้ ในอุตสาหกรรม โอกาสในการเปลีย
่ นแปลงในระยะยาว (Secular Trend) หรือการปรับตัวของโครงสร ้างทาง
่
ึ
่
เศรษฐกิจ (Structural Growth) ซงอาจสงผลต่อการลงทุนในอนาคต โดยผู ้จัดการกองทุนจะทําการสรรหาอุตสาหกรรมทีม
่ ี
ศักยภาพการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสงู โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะมุง่ เน ้นการลงทุนในระยะยาว ซงึ่ จะ
ั สว่ นการลงทุนของกองทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึง่ และใน
มีระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 10 ปี ทงั ้ นี้ สด
ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุน ซ งึ่ ในบางขณะกองทุนอาจมีการลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึง่ และหรือในประเทศใดประเทศหนึง่ มากเป็ นพิเศษ เพือ
่ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน
ของโครงการ
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็ นผู ้รับดําเนินการการลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้ Wellington
Management Company เป็ นผู ้รับดําเนินการชว่ งการลงทุนต่อในบางสว่ นหรือทัง้ หมด อย่างไรก็ด ี บริษัทจัดการขอสงวน
ิ ธิทจ
ิ ในสว่ นของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึน
สท
ี่ ะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สน
้ อยู่
กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้ นี้ เพือ
่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
่ ะเกิดขึน
้ กับกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดทีจ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) ทีม
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ สญ
่ ต
ี ัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลีย
่ นเงินโดยมี
ํ
่
ี
วัตถุประสงค์เพือ
่ ป้ องกันความเสยง (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึ่ การ
้ อ
ี่ งอาจมีต ้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสย
ี่ ง โดยอาจทําให ้ผลตอบแทนของกองทุน
ใชเครื
่ งมือป้ องกันความเสย
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า
โดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ แต่ทงั ้ นีก
้ องทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ ตราสารทีม
่ ล
ี ักษณะของสญ
แฝง (Structured Note)
ิ ธิเปลีย
บริษัทจัดการขอสงวนสท
่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์(Feeder Fund)หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ
ี่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศได ้ โดยไม่ทําให ้ระดับความเสย
่ ขึน
้ ทัง้ นีใ้ ห ้เป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ
ของผู ้จัดการกองทุน โดยขึน
้ อยูก
่ ับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น
้ และต ้องเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์
่ งทางอืน
ของบริษัทจัดการ หรือชอ
่ ตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลีย
่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active management)
ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม

1

กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนทีส
่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีก
่ องทุนรวมไปลงทุน ซงึ่ อาจจะปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ หรือลดลง
จนตํา่ กว่ามูลค่าทีล
่ งทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีส
่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด
่ ก
ี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
3.เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีม
่ งุ่ หวังผลตอบแทนทีด
่ จ
ี ากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควร
ี่ งจากการลงทุนได ้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนทีก
เป็ นเงินลงทุนสว่ นทีส
่ ามารถยอมรับความเสย
่ องทุนจะได ้รับ
สว่ นใหญ่มาจากกําไรสว่ นต่างของราคาหน่วยลงทุน
ื้ หน่วยลงทุน
4. ผู ้ลงทุนทีส
่ ามารถถือหน่วยลงทุนได ้ไม่น ้อยกว่า 10 ปี นับจากวันทีซ
่ อ

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
ื้ หน่วยลงทุน
2. ผู ้ลงทุนทีไ่ ม่สามารถถือหน่วยลงทุนได ้ไม่น ้อยกว่า 10 ปี นับจากวันทีซ
่ อ

่ี งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย


ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ



ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม

2

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
ี่ งที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
1. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส ย
วิกฤตการณ์ทไี่ ม่ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซงึ่ อาจสง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับเงินคืน
ตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งด ้านการเมือง เศรษฐกิจสงั คม สภาวะตลาด สภาพคล่อง
2. กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสย
อัตราแลกเปลีย
่ น กฎหมาย และ/หรือข ้อจํ ากัดของประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุน ซงึ่ อาจจะสง่ ผลต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
ี่ งของ
3. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสย
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
4. ในกรณีทม
ี่ แ
ี นวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ํ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด
ื้ ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้วหรือหยุด
บริษัทจัดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสงั่ ซอ
รับคําสงั่ ดังกล่าวได ้
5. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ นชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปและชนิดเพือ
่ การออม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการ
จะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงึ่ อาจจะมีมล
ู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้
ึ ษาข ้อมูลเกีย
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี ทรี่ ะบุไว ้ในคู่มอ
6. ผู ้ลงทุนควรศก
่ วกับสท
ื การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
ด ้วย
7. ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การออมไปจําหน่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไป
คํ้าประกันได ้
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัตต
ิ ธิ
ิ ามเงือ
่ นไขการลงทุน และจะต ้องคืนสท
8. ผู ้ถือหน่ วยลงทุนจะไม่ได ้รับสท
ํ
ประโยชน์ทางภาษี ทเี่ คยได ้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน
้ จะต ้องชาระเงินเพิม
่ และเบีย
้ ปรับตามกฎหมาย
9. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ี่ งให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้โดย
ดังนัน
้ หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม
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ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ตํา่
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk)
ความเสย
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Consumer Discretionary
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
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ี่ งจากการเปลีย
ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Exchange rate risk)
ตํา่
ี่ ง fx
การป้ องกันความเสย

สูง
ทัง้ หมด / เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี่ งจากการเปลีย
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นคิดเป็ นร ้อยละ 83.31 ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ
ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม

5

ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV
เงินฝากและ
สินทร ัพย์อน
ื่ ๆ
6.27%

สินค้าจําเป็น
1.53%

อุตสาหกรรม
2.91%

ั
อสงหาริ
มทร ัพย์
4.43%

่ สาร 17.59%
สือ

สินค้าฟุ่มเฟื อย
22.59%

การเงิน 1.71%

ว ัสดุอป
ุ กรณ์
2.70%

การแพทย์ 16.33%

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
23.96%

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับ
ชอ
่ ั ฟันด์
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

Amazon.com Inc

5.59

2.

Prologis Inc

4.43

3.

Alphabet Inc

3.91

4.

Chipotle Mexican Grill Inc

3.64

5.

UnitedHealth Group Inc

3.63

สามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00701/UNI-SSF

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม

6

ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได้ร ับ
ด ังนน
ั้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด ังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.00

1.6050

1.00

สูงสุดไม่เกิน
2.70175

สูงสุดไม่เกิน
0.08025
0.0321

0.00

การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.4280

2.7735

0.8154

0.3210
นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0036, ค่าธรรมเนียมผู ้จัดการร่วมใน
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆข ้างต ้น เชน
ต่างประเทศ เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.8025, ค่าธรรมเนียมธนาคาร เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0081 เป็ นต ้น
- ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่ :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00701/UNI-SSF

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
้ื คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

สูงสุดไม่เกิน
2.00
2.00
2.00
2.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เก็บจริง
ยกเว ้น
ยกเว ้น
ยกเว ้น
2.00 **
ไม่ม ี
ไม่ม ี

*

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สงั่ ซอ
ื้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้

**

ั เปลีย
ในกรณีทเี่ ป็ นการสบ
่ นระหว่างกองทุนรวมเพือ
่ การออมภายใต ้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
ั เปลีย
ยกเว ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอืน
่ จะเรียก
เก็บในอัตราไม่เกินร ้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนของวันทํ าการล่าสุดก่อนหน ้าวั นทํ ารายการสับเปลีย
่ น
ื้ คืนจะเรียก
หน่วยลงทุนแต่ไม่ตํา่ กว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอ
ั เปลีย
เก็บจากผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนยืน
่ คําสงั่ สบ
่ นหน่วยลงทุน

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสง่ิ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ ด ัชนี MSCI AC World โดยปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ :

ผลการดําเนินงาน
UNI-SSF
35.00%

Benchmark

31.98%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

10.07%

9.98%

6.67%

5.00%
0.00%
2564

2563

หมายเหตุ : ผลการดํ าเนินงานปี 2563 เป็ นผลการดํ าเนินงานต งั้ แต่ ว น
ั ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงว น
ั ที่
30 ธ ันวาคม 2563 เนือ
่ งจากกองทุนเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออม ครงแรกในว
ั้
ันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
่ งเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น) คือ -11.4402%
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.40%
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00701/UNI-SSF
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

- ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00701/UNI-SSF

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Global Equity ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3.

ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจั ดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะ
ทราบว่ากองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชว่ งทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจ
่ ดทะเบียน

30 ตุลาคม 2561

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืนหน่วยลงทุน
การซอ

ื้ : ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ

: ไม่กําหนด

ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ื้ ขายหน่วยลงทุน
ว ันทําการขายคืน: ทุกวันทําการซอ
ตัง้ แต่เวลาเริม
่ เปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทําการรับซอ
ื้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวม
ทรัพย์สน
วันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงึ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้
ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ิ รายวัน
หมายเหตุสามารถดูวันทําการซอ
ได ้ที่ www.uobam.co.th

ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*

30 ตุลาคม 2561

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

30 ตุลาคม 2561

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (ถ ้ามี)
* ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุน และผู ้จัดการลงทุนในสญ

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
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ื้ คืน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซอ

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสน
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
ื้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
0-2016-8600
ื้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศพ
ั ท์ 0-2061-9621
6. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
์ อร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
ั ท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293,
7. บริษัทหลักทรัพย์ คิงสฟ
0-2829-6294
ั ท์ 0-2430-6543
8. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศพ
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
ี น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮย
0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
ิ โิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซม
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
14. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
15. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศพ
ั ท์ 0-2660-6677
18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
ั ท์ 0-2658-8888
19. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
ั
20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศพท์ 0-2618-1111
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2351-1888
้ ์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
22. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส
23. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
ื้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์
24. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
0-2861-5508, 0-2861-6090
ิ รไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 ,0-2796-0000
25. บริษัทหลักทรัพย์ กสก
26. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
ื้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
27. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
28. บริษัท เมืองไทยประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
ื้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศพ
ั ท์
29. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซอ
0-2026-5100
ื้ คืน ทีบ
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้ (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 213.03%

ื ชช
ี้ วน
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอ
่ ยู่ : ชน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร : 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
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ธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์
ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยูภ
ี่ งจาก
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสย
การลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได ้รับอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึง
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั น
ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนังสอ
้ ทัง้ นี้
ื
้
ี
่
ํ
บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอชชวนสวนสรุปข ้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล ้วด ้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้
ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
* CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบถึง
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
ปริมาณการซอ
้ โดยคํานวณจาก
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
มูลค่าทีต
่ ํา่ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบ
ิ สุทธิเฉลีย
ระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
1. ความเสย
ี่ งทีม
(Market Risk) หมายถึง ความเสย
่ ล
ู ค่าของหลักทรัพย์ทก
ี่ องทุนรวมลงทุนจะเปลีย
่ นแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือ
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต ้น
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน
ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี่ งจากการดําเนินธุรกิจของผูอ
2. ความเสย
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน
่ ก
ี ารขึน
้ หรือลงในขณะนัน
้ ๆ
และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงึ่ จะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีม
ี่ งจากการเปลีย
3. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย
่ นแปลง
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เชน
่ าทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทาง
ในชว่ งทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํ ากําไรในชว่ งทีบ
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่ งทีบ
่ าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมาก
ี่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสํ าคั ญในการ
ขึน
้ กว่าเดิมด ้วยเช ่นกัน ดั งนั ้น การป้ องกันความเส ย
ี่ งจากดังกล่าว ซงึ่ ทําได ้ดังต่อไปนี้
บริหารความเสย
- อาจป้ องกั นความเส ี่ยงตามดุ ลยพินิ จของผู จ้ ั ดการกองทุ นรวม : ผู ล
้ งทุ นอาจมีความเส ี่ยงจากอั ตรา
่
ี
แลกเปลีย
่ น เนื่องจากการป้ องกันความเสยงขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะ
ี่ งหรือไม่
ป้ องกันความเสย
ั
ื้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สัญญาซอ
ี่ งจากการทําสญญาซ
ื้ ขายล่วงหน ้าบาง
4. ความเสย
อ
ประเภทอาจมีการขึน
้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรั พย์พื้นฐาน ดังนั น
้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
ิ ทรัพย์มค
หลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให ้สน
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน
ื้ ฐาน (Underlying Security)
ี่ งของประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ งทุน (Country Risk) หมายถึง ความเสย
่ นแปลง
5. ความเสย
่ การเปลีย
ภายในประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุนเชน
่ นแปลงผู ้บริหาร, การเปลีย
่ นแปลงนโยบายทางด ้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอน
ื่ ๆ จนทําให ้ไม่สามารถชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งจากการนําเงินลงทุนกล ับเข้าประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งทีเ่ กิดจาก
6. ความเสย
่
ึ
ํ
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน ซ งอาจทํ าให ้ไม่สามารถช าระหนี้ได ้ตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด
ี่ งจากการกระจุกต ัวลงทุนในผูอ
7. ความเสย
้ อกตราสาร (high issuer concentration risk)
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิด
(1) ความเสย
ี่ ง่ ผล
จากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
่ ก
ื่ ถืออยู่
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
ในอันดับทีส
่ ามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk)
(2) ความเสย
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ท ี่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น
้ กองทุนดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานที่ผั นผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
(3) ความเสย
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนใน
่
่ ู ้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
ตราสารทีผ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ั่ ฟั นด์ ชนิดเพือ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชน
่ การออม
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