
  
 

รายละเอียดกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

RMF 
 ยูโอบี พันธบัตรเพ่ือการเลีย้งชีพ (UOBGBRMF) 

 พันธบัตรเพื่อการเลีย้งชีพ (GBRMF) 

 ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั และตราสารภาครัฐท่ีกระทรวงการคลงัค า้ประกนั 
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RMF 

 ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพ่ือการเลีย้งชีพ (UOBSVRMF) 
 สมาร์ท แวลู เพ่ือการเลีย้งชีพ (SVRMF) 

 ลงทนุในเงินฝาก ตราสารแหง่หนีร้ะยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงินหรือตรา
สารการเงินอ่ืนใดท่ีมีความมั่นคง โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวท่ีสูงกว่าเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ 
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RMF 

 มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 1 (CPRMF1) 

 มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 2 (CPRMF2) 

 มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 3 (CPRMF3) 

 มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 4 (CPRMF4) 

 มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5 (CPRMF5) 

 การลงทนุของกองทนุ จะแบง่เงินลงทนุออกเป็น 2 ส่วน คือ  
- ส่วนท่ี 1 คือส่วนมุ่งรักษาเงินต้น : จะลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีมี
กระทรวงการคลงัค า้ประกนัในสดัส่วนมม่ต ่ากวา่ 0%  

- ส่วนท่ี 2 คือส่วนสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม: ลงทุนมม่เกิน 2%  ในหลักทรัพย์ท่ีดีมี
คณุภาพและอตัราการเติบโตสูง และถ้าเกิดก ามรจากการลงทนุในส่วนนี ้(capital gain) ก็
จะน าก ามรนัน้กลับมามว้ท่ีส่วนแรกในอัตราท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุ นใน
ขณะนัน้ เพ่ือท าให้ส่วนแรกเตมิเตม็ครบ 1%%   
 

 ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคช่ัน เพ่ือการเลีย้งชีพ (UOBGARMF) 

 ลงทนุในกองทนุ BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีมม่น้อย
กว่าร้อยละ 0% ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึง่เป็นกองทุนเพ่ือผู้ลงทนุทัว่มปเพียง
กองทุนเดียว เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่
โลกในสภาวการณ์ปกติมม่น้อยกว่าร้อยละ 7% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหาร
จัดการโดย  BlackRock (Luxembourg)S.A และมีการป้องกันความเ ส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน 
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 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

 ยูไนเตด็ อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (UIFRMF) 

 ลงทุนในกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus 
Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพ่ือสร้าง
รายรับอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู้ ลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว 
กองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินท่ีหลากหลายซึง่รวมถึงทรัพย์สินประเภทดัง้เดมิ (เช่น ตราสาร
ทนุ และตราสารหนีเ้ป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกุลเงิน เป็นต้น) 
และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

  

 ยูไนเตด็ โกลบอล อินคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (UGISRMF) 

 เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ กองทุน  PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) 
โดยกองทนุหลกัมีเป้าหมายสร้างกระแสรายมด้ โดยเน้นการบริหารลงทนุเชิงรุก มีความยืดหยุ่น
ในการปรับพอร์ตการลงทนุ มีการกระจายมปยงัตราสารหนีท้ัว่โลกท่ีหลากหลาย เช่น ตราสารหนี ้
ท่ีมีรายมด้จากสินเช่ือจ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือรายมด้จากสินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือโอกาสสร้าง
รายมด้ท่ีสม ่าเสมอในระยะยาวจากการลงทุนตราสารหนีท้ัว่โลกท่ีสอดคล้องกับการลงทุนเพ่ือ
วางแผนเกษียณอายุ และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

RMF 

 ยูโอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ (UOBEQRMF) 

 หุ้นทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (ERMF)  
ลงทนุในตราสารแห่งทนุท่ีมีแนวโน้มหรือปัจจยัพืน้ฐานดีเป็นหลกัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีและ
ค านงึถงึความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เป็นส าคญั   
 

 บรรษัทภบิาล เพื่อการเลีย้งชีพ (CG-RMF) 
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี ตาม
กรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานตา่งๆ  
 

 ยูไนเตด็ โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (UGQGRMF) 

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ  United Global Quality Growth Fund 
(Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้ นของ
บริษัทท่ีผ่านการคดัสรรแล้ววา่เป็นบริษัทชัน้น าท่ีมีการเตบิโตของส่วนแบง่ทางการตลาด มีฐานะ
การเงิน และมีทีมผู้บริหารท่ีแข็งแกร่ง และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน  
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 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

 ยูไนเตด็ เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (UJSMRMF) 
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ช่ือ United Japan Small And Mid Cap Fund 
(Class JPY) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีมม่น้อยกวา่ร้อยละ 0% ของ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ซึง่กองทนุหลกัเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้และบริหารจดัการโดย UOB 
Asset Management Ltd (Singapore) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของ
บริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวท่ีดี และมีการ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน  
 

 ยูไนเตด็ ออล ไชน่า อิควตีิ ้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (UCHINARMF) 
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศช่ือ UBS (LUX) Equity SICAV- All China USD 
(Class I-A1-acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีมม่น้อยกว่าร้อยละ 
0% ของมูลค่  NAV กองทุนหลักเ ป็นกองทุน ท่ีจัดตัง้และบริหารจัดการโดย UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. โดยมีนโยบายลงทนุในหุ้นและหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศจีนและบริษัทอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทาง
เศรษฐกิจกบัประเทศจีน โดยการลงทนุจะประกอบด้วยหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ทัง้ในประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน (offshore) และมีการป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

RMF 

 ยูไนเตด็ โกลบอล เฮลท์แคร์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (UHCRMF) 

 ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) คือ กองทนุ 
UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND (Bloomberg code: UNIGHCU:SP) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ ท่ีจะเน้นในการลงทุนท่ีเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ  
Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน  
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RMF 

 ยูโอบี โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ –H (UOBGRMF-H) 

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีมม่ต ่ากว่า 0%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทองค าแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองค าในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ของกองทุน และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน 

 

8 

 

 

 



  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

ลงทุนในกลุ่มกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) / ยอดสับเปล่ียนเข้า LTF จากบลจ.อ่ืน*  
ทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรี ของสมนาคุณมูลค่า 100 บาท  

ทัง้นี ้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบลจ.และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบลจ.แต่งตัง้ก าหนด   
__________________________________________________________________________________________________ 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 

1. รายการส่งเสริมการขายนีใ้ห้สิทธิลกูค้าบคุคลธรรมดาท่ีลงทนุในกลุ่มกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ภายใต้การบริหารจดัการ ของ 
บลจ.ยโูอบี และ/หรือ ยอดรายการสบัเปล่ียนเข้าของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน ทัง้นี ้
เฉพาะหน่วยลงทนุท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563*   ระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย วนัท่ี 2 มกราคม - 30 ธนัวาคม 2563 (หรือวนัท า
การสดุท้ายของเดือน ธนัวาคม 2563) ทัง้นี ้ส าหรับลูกค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้ ยกเว้น ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  
2. บลจ.ยโูอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมเพ่ือรับสิทธิรับของสมนาคณุ  โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

2.1 ลกูค้าท่ีลงทนุผ่านบลจ. ยโูอบี และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุรายตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 1 
ยกเว้น ลกูค้าท่ีลงทนุผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้แก่ ธนาคารซติีแ้บงก์  บลจ. ยูโอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิ
สะสมรวมของทกุบญัชีเพ่ือสิทธิในการรับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี (UOBID) 
2.2 ลกูค้าท่ีลงทนุผ่าน ธนาคารซติีแ้บงก์  บลจ. ยโูอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมรวมทกุบญัชีเฉพาะของธนาคารซติี ้
แบงก์ เพ่ือสิทธิในการรับหน่วยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (TCMF) 

 
3. ยอดเงินลงทนุสุทธิสะสม หมายถงึ ผลรวมของยอดซือ้และ/หรือยอดสบัเปล่ียนเข้าจากกองทนุอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 
(RMF) ภายใต้การบริหารจดัการ ของ บลจ. ยโูอบี และ/หรือยอดสบัเปล่ียนเข้าจาก บลจ.อ่ืน และ/หรือยอดรายการสบัเปล่ียนเข้าของ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน ทัง้นีเ้ฉพาะหน่วยลงทนุท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563* 
และ/หรือยอดรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF ลบด้วย ผลรวมของยอดขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทางภาษีท่ีกรมสรรพากร
ก าหนด และยอดสบัเปล่ียนออกไป บลจ.อ่ืน ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย 
 
4. บลจ.ยโูอบี จะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม โดยพิจารณาจาก 

4.1 ลูกค้าท่ีลงทนุผ่านบลจ. ยูโอบี และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุรายตามเง่ือนไขท่ีระบุในข้อ 1  ยกเว้น 
ลูกค้าท่ีลงทนุผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้แก่ ธนาคารซิตีแ้บงก์ บลจ. ยูโอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสุทธิสะสม
แยกตามเลขท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยจะพิจารณาจากหมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้แต่ละ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รายใดมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสุทธิจากทกุเลขท่ีบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวรวมกนั และมอบหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยู
โอบี อินคมั เดลี (UOBID) เข้าบญัชีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด ในกรณีท่ีมียอดเงินลงทุนสุทธิเท่ากันทกุ
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมอบหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี (UOBID) เข้าในบญัชีท่ีมีการท ารายการซือ้ล่าสดุ 



  
 

4.2 ลกูค้าท่ีลงทนุผ่าน ธนาคารซติีแ้บงก์   บลจ. ยโูอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมแยกตามเลขท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายใต้ธนาคารซติีแ้บงก์ โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ธนาคารซติีแ้บงก์มากกว่า 1 บญัชี บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิจากทกุ
เลขท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ธนาคารซิตีแ้บงก์รวมกนั และมอบหน่วยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้
ลงทนุทัว่ไป (TCMF) เข้าบญัชีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมียอดเงินลงทนุสทุธิสงูสดุ ในกรณีท่ีมียอดเงินลงทนุสทุธิเทา่กนัทกุบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ จะมอบหน่วยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (TCMF) เข้าในบญัชีท่ีมีการท า
รายการซือ้ล่าสดุ   

 
5.ยอดเงินลงทนุสทุธิของผู้ ถือหน่วยเพ่ือรับสิทธิรับของสมนาคณุ บลจ. ยโูอบี จะค านวณจาก 

5.1 ยอดเงินลงทุนสุทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนกลุ่มกองทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ซึ่งมียอดเงินลงทุนท่ีไม่เกินสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมกบั 
5.2 ยอดเงินลงทนุท่ีสบัเปล่ียนมาจากกองทนุกลุ่ม RMF ของ บลจ.อ่ืน และรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF โดยไม่จ ากดั
จ านวนเงินลงทนุ 
5.3 ยอดสบัเปล่ียนเข้าของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน ทัง้นีเ้ฉพาะหน่วย
ลงทนุท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563*  โดยไม่จ ากดัจ านวนเงินลงทนุ 

 
6.เพ่ือรับสิทธิในของสมนาคณุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไม่ท าการขาย สบัเปล่ียน หรือโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณยอดเงิน
ลงทนุสทุธิสะสม หรือท าการโอนหน่วยลงทนุดงักล่าวไปยงับลจ.อ่ืน ไม่ว่ากรณีใดๆ จนถงึวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 บลจ. ยูโอบี จะมอบ
ของสมนาคณุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายตามเง่ือนไขข้างต้น ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  
 
7.รายการส่งเสริมการขายนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี และ/หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้ รวมถึงธนาคารซติีแ้บงก์ ยกเว้น ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั โดยรายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
 
8.ผู้ลงทนุท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี ้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในช่วงเวลา
เดียวกนั และ/หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  

หมายเหต ุ 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (TCMF) – ระดบัความเส่ียง  1  

กองทนุมุ่งลงทนุในหรือมีมว้ซึง่ ตราสารแหง่หนี,้ เงินฝาก, ตราสารเทียบเทา่เงินฝาก (แตม่ม่รวมถงึเงินฝากอิสลาม) โดยการลงทนุในตรา
สารแหง่หนีน้ัน้ กองทนุจะลงทนุในตราสารทัง้ภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวสิาหกิจ ท่ีมีความมัน่คงและมีสภาพคล่องสงูเป็นหลกั 

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) – ระดบัความเส่ียง  4  

กองทนุรวมตราสารหนี ้มีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารหนีใ้นประเทศ มด้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋แลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก
ในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั Investment Grade 



  
 

เงื่อนไขการรับการลดหย่อนภาษี 

 ขึน้อยู่กบัฐานภาษีผู้ลงทนุแตล่ะราย 

 RMF สงูสดุ 30  ของเงินมด้ท่ีต้องเสียภาษี แตม่ม่เกิน 5%%,%%% บาทตอ่ปี เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และประกนับ านาญ  

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ ติดต่อ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ี บลจ.แต่งตัง้หรือท่ี
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทร. 0-2786-2222 เวบ็ไซต์ www.uobam.co.th 

ค าเตือน :  การลงทนุมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายกองทนุ เง่ือนมข ผลตอบแทน ความเส่ียง และผล
การด าเนินงานของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบมุว้ในคูมื่อการลงทนุใน
กองทนุ RMF กองทนุ UGISRMF UGQGRMF UOBGARMF UHCRMF UIFRMF UOBGRMF-H UCHINARMF และ UJSMRMF มี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือมด้รับก ามรจากอตัราแลกเปล่ียน/
หรือมด้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกมด้ 
การลงทนุใน LTF ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมป ผู้ลงทนุมม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีมด้ 
 
วธีิการรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของลูกค้า ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ 
ผู้ลงทนุสามารถช าระด้วยบตัรเครดติธนาคารยโูอบีหรือเช็ค ระหวา่งวนัท่ี 2 มกราคม 2563 – 3% ธนัวาคม 2563 กรณีช าระเงินด้วยบตัร
เครดติ ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการผ่อนช าระ UOB i-Plan และการให้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ส าหรับการซือ้หน่วยลงทนุทกุ
ประเภทเพ่ือให้เป็นมปตามระเบียบ กลต. 

 


