
 

ลงทุนสม ่ำเสมอเท่ำกันทุกเดือนในกลุ่มกองทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ (RMF) 
 ต่อเน่ืองครบ 12 เดือน ตัง้แต่ มกรำคม – ธันวำคม 2563 

รับหน่วยลงทุน UOBID มูลค่ำ 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม* 
 
รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรลงทุน 
 
1. ลงทนุในหน่วยลงทนุของกลุม่กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ด้วยจ านวนเงินลงทนุเท่ากนัทกุเดือนผ่านบริการสัง่ซือ้หนว่ย

ลงทนุลว่งหน้า (Regular Saving Plan) และ/หรือลงทนุด้วยตนเองแบบสม ่าเสมอทกุเดือน เป็นระยะเวลาลงทนุตอ่เนื่อง 12 
เดือน ตัง้แต ่มกราคม – ธนัวาคม 2563 

2. จ านวนเงินลงทุนขัน้ต ่าเดือนละ 5,000 บาทต่อกองทุน เฉพาะกรณีสมคัรใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า (Regular 
Saving Plan) โดยหกัจากบญัชีเงินฝากเท่านัน้ โดยสามารถเพิ่มเงินลงทุนทวีคณูทกุ 1 ,000 บาท โดยบริษัทจดัการจะนบั
จ านวนเงินลงทนุของแตล่ะกองทนุแยกกนั 

3. รายการสง่เสริมการขายนีส้ าหรับผู้ลงทนุท่ีเปิดบญัชีกองทนุผา่นสาขาของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา และ/หรือ 
ตวัแทนขายอิสระประเภทบคุคลธรรมดาที่ได้รับการแต่งตัง้จาก บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) และ/หรือ บลจ.ยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกลุ่มกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) สม ่าเสมอทุกเดือนต่อเนื่อง 12 เดือน โดย
วิธีการดงันี ้
3.1 ผู้ลงทุนสมคัรใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า (Regular Saving Plan) แบบประจ าผ่าน Premier online ด้วย

ตนเอง และ/หรือ 
3.2 ผู้ลงทนุสมคัรใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า (Regular Saving Plan) แบบประจ ากรอกแบบฟอร์มและยื่นใบ

สมคัรผ่านสาขาของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา  ตวัแทนขายอิสระประเภทบคุคลธรรมดาที่ได้รับการ
แตง่ตัง้จาก บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) และบลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ 

3.3 ผู้ลงทนุลงทนุด้วยตนเองแบบสม ่าเสมอทกุเดือน 
4. ยอดเงินลงทุนสะสม* หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซือ้ ผ่านบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า (Regular 

Saving Plan) และ/หรือผ่านการลงทนุด้วยตวัเอง และ/หรือรายการสบัเปลี่ยนเข้ากลุม่กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) 
จากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่มกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยลงทุน
ต่อเนื่องเท่ากนัทกุเดือนจนครบระยะเวลา 12 เดือน และผ้ถูือหน่วยจะต้องคงหนว่ยในกองทุนดงักลา่วต่อไปจนถึง วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

5. เพื่อรับสิทธิในของสมนาคุณ ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ท าการขาย สบัเปลี่ยน หรือโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนที่ใช้ในการ
ค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม หรือท าการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วไปยงับลจ.อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ จนถึงวนัที่ 31 มีนาคม 
2564 บลจ. ยโูอบี จะมอบของสมนาคณุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้รับสทิธิตามรายการส่งเสริมการขายตามภายในวนัท่ี 30 
เมษายน 2564 ตามเง่ือนไขการลงทนุข้างต้น และตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
1) ลงทนุด้วยตวัเอง โดยมียอดเงินลงทนุที่เท่ากนัทกุเดือน ต่อเนื่อง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563)และคงหน่วย

ลงทนุจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
2) ลงทนุแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตอ่เนื่อง 12 เดือน (มกราคม – ธนัวาคม 2563) และคงหนว่ยลงทนุจนถงึวนัที่ 

31 มีนาคม 2564 (ตวัอยา่งกรณีที่ 1 – ก.) 

https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.html?fund=KFCASH


3) ลงทนุแบบ Regular Saving Plan (RSP) ต่อเนื่อง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) แต่เว้น 1 เดือนเนื่องจากตดั
เงินในบญัชีไม่ผ่าน แต่ได้มีการลงทุนด้วยตวัเองมาเพิ่มในเดือนดงักล่าว และคงหน่วยลงทุนจนถึงวนัที่ 31 มีนาคม 
2564 (ตวัอยา่งกรณีที่ 1 – ข.) 

4) ลงทุนด้วยตัวเอง โดยมียอดเงินลงทุนที่ไม่เท่ากัน แต่ลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) ให้นบั
ยอดเงินลงทนุท่ีต ่าที่สดุ แตไ่มน้่อยกวา่ขัน้ต ่า 5,000 บาท เป็นฐานในการค านวณ (ตวัอยา่งกรณีที่ 2) 

6.  กรณีตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นการผิดเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขายนี ้โดยผู้ ถือหนว่ยจะไมไ่ด้รับของสมนาคณุ 
1) ลงทนุแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตัง้แต่ มกราคม – ธันวาคม 2563 แต่ในเดือนเมษายน และมิถนุายน 2563 

ตดัเงินไม่ผ่าน แต่ได้มีการลงทุนด้วยตวัเองเข้ามาเพิ่มในเดือนเมษายน และกรกฎาคม 2563 ระยะเวลาการลงทุน
ตอ่เนื่อง 11 เดือน ถือวา่ไมเ่ข้าเง่ือนไข (ตวัอยา่งกรณีที่ 3) 

2) ลงทนุแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตัง้แต่ มกราคม – ธันวาคม 2563 แต่ในเดือนเมษายน 2563 ตดัเงินไม่ผ่าน 
แตไ่ด้มีการลงทนุด้วยตวัเองเข้ามาเพิ่มในเดือนเมษายน ยอดเงินลงทนุต ่ากวา่ขัน้ต ่าของการซือ้ (5,000 บาท) จะไมน่บั
รวมเป็นการลงทนุตอ่เนื่อง 12 เดือน (ตวัอยา่งกรณีที่ 4) 

7.  บลจ. ยูโอบีจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมแยกตามรายกองทุน  และแยกตามเลขที่บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้แต่ละ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี (UOBID) ส าหรับ
บญัชีที่มีการลงทุนเป็นไปตามเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขายนี  ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้แต่ละผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รายใดมากกว่า 1 บญัชี บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิ
จากทุกเลขที่บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ดงักล่าวรวมกัน และมอบหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เข้าบัญชีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสงูสุด ในกรณีที่มี
ยอดเงินลงทนุสทุธิเท่ากนัทกุบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมอบหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี (UOBID) เข้าใน
บญัชีที่มีการท ารายการซือ้ลา่สดุ 

8.  รายการสง่เสริมการตลาดนีไ้ม่สามารถนบัรวมกบัโปรโมชัน้อื่นได้ โดยของสมนาคณุจะต้องไม่เกินที่ก.ล.ต. ก าหนด และไม่
สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

9.  ยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมที่จะน าไปค านวณเพื่อรับของสมนาคณุส าหรับกองทนุประเภท RMF ลงทนุสงูสดุ 30% ของเงินได้ที่
ต้องเสยีภาษี แตไ่มเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปี เมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) และประกนับ านาญ ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร โดยนบัยอดรวมตามเลขที่บตัรประชาชน 

10. สนบัสนนุของสมนาคณุโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ค ำเตือน  การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายกองทนุ เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเสีย่ง 
และผลการด าเนินงานของกองทนุก่อนตดัสนิใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบไุว้ในคูม่ือการ
ลงทุนในกองทุน RMF กองทุน UGISRMF UGQGRMF UOBGARMF UHCRMF UIFRMF UOBGRMF-H UCHINARMF และ 
UJSMRMF มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
 
 
 
 



ตัวอย่ำงยอดเงนิลงทุนสะสมเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรรับของสมนำคุณ 
กรณีที่ 1 
ก. ลงทุน UIFRMF 10,000 บาท และ UOBEQRMF 5,000 บาท โดยลงทุนแบบ regular Saving Plan (RSP) ตัง้แต่ มกราคม 
2563 – ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน และคงหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวนัที่ 31 
มีนาคม 2564  

UIFRMF มียอดเงินลงทนุสทุธิสะสม 120,000 บาท ได้รับโปรโมชัน่หนว่ยลงทนุ UOBID มลูคา่ 600 บาท 
UOBEQRMF มียอดเงินลงทนุสทุธิสะสม 60,000 บาท ได้รับโปรโมชัน่หนว่ยลงทนุ UOBID มลูคา่ 300 บาท 

 
ข. ลงทุน UIFRMF 10,000 บาท โดยลงทุนแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตัง้แต่ มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563 แต่เว้น
เดือนเมษายน 2563 เนื่องจากตดัเงินในบญัชีไมผ่า่น แตไ่ด้ลงทนุด้วยตวัเองเพิ่มเข้ามาในเดือนเมษายน 2563 รวมระยะเวลาการ
ลงทนุตอ่เนื่อง 12 เดือน และคงหนว่ยลงทนุเป็นระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564   

UIFRMF มียอดเงินลงทนุสทุธิสะสม 120,000 บาท ได้รับโปรโมชัน่หนว่ยลงทนุ UOBID มลูคา่ 600 บาท 

 
กรณีที่ 2 
ลงทนุ UIFRMF ด้วยตวัเอง ต่อเนื่องตัง้แต่ มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาการลงทนุตอ่เนื่อง 12 เดือน แต่ในแต่
ละเดือนลงทุนในยอดที่ไม่เท่ากัน จะนบัยอดลงทุนที่ต ่าที่สดุเป็นฐานในการค านวณ และต้องคงหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 3 
เดือน จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

UGISRMF มียอดเงินลงทนุสทุธิสะสม 240,000 บาท จะได้รับโปรโมชัน่หนว่ยลงทนุ UOBID มลูคา่ 1,200 บาท 
6.  
7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่ำงยอดเงนิลงทุนสะสมไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรรับของสมนำคุณ 
กรณีที่ 3 ลงทนุ UIFRMF 10,000 บาท โดยลงทนุแบบ regular Saving Plan (RSP) ตัง้แต่ มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563 แต่
ในเดือนเมษายน และมิถนุายน 2563 ตดัเงินไมผ่า่น แตไ่ด้มีการลงทนุด้วยตวัเองเพิ่มเข้ามาในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 
2563 ระยะเวลาการลงทนุตอ่เนื่อง 11 เดือน ถือวา่ไมเ่ข้าเง่ือนไข 

 
กรณีที่ 4 ลงทนุ UIFRMF 10,000 บาท โดยลงทนุแบบ regular Saving Plan (RSP) ตัง้แต่ มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563 แต่
ในเดือนเมษายน ตดัเงินไม่ผ่าน แต่ได้มีการลงทุนด้วยตวัเองเพิ่มเข้ามาในเดือนเมษายน จ านวน 3,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขการลงทนุเพื่อรับโปรโมชัน่ ถือว่าไม่เข้าเง่ือนไข เนื่องจากยอดเงินลงทนุไม่ถึงยอดเงินขัน้ต ่าของรายการสง่เสริมการขายนี ้
(5,000 บาท) 

8.  
9.  
 

 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ธนำคำรยโูอบีทุกสำขำ และบลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด   
โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเพื่อกำรเลีย้งชพี (RMF) ที่ร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
 

รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิด 
ระดับควำม

เสี่ยง 

RMF 
 ยโูอบี พันธบัตรเพื่อกำรเลีย้งชีพ (UOBGBRMF) 

 พันธบัตรเพื่อกำรเลีย้งชีพ (GBRMF) 

 ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั และตราสารภาครัฐที่กระทรวงการคลงัค า้ประกนั 
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RMF 

 ยโูอบี สมำร์ท แวลู เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UOBSVRMF) 
 สมำร์ท แวลู เพื่อกำรเลีย้งชีพ (SVRMF) 

 ลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน
หรือตราสารการเงินอื่นใดที่มีความมัน่คง โดยคาดหวงัผลตอบแทนระยะยาวที่สงูกวา่เงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย์ 
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RMF 

 ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UOBGARMF) 

 ลงทนุในกองทนุ BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชี
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ซึง่เป็นกองทนุเพื่อผู้ลงทนุ
ทัว่ไปเพียงกองทนุเดียว เน้นลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุน บริหารจัดการโดย  BlackRock (Luxembourg)S.A และมีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน 

 ยไูนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UIFRMF) 

 ลงทุนในกองทุน  UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income 
Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการ
ลงทนุเพื่อสร้างรายรับอยา่งสม ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุและการเติบโตของเงินลงทนุในระยะ
กลางและระยะยาว กองทุนหลกัจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน
ประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนีเ้ป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ 
ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลง
สภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกุลเงิน เป็นต้น) และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน 
 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตรำทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่ อกำรเลีย้งชีพ 

(UGISRMF) 

 เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลกั คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุน
หลกั) โดยกองทนุหลกัมีเป้าหมายสร้างกระแสรายได้ โดยเน้นการบริหารลงทนุเชิงรุก มี
ความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุน มีการกระจายไปยังตราสารหนีท้ั่วโลกที่
หลากหลาย เช่น ตราสารหนีท้ี่มีรายได้จากสนิเช่ือจ านองอสงัหาริมทรัพย์ หรือรายได้จาก
สินทรัพย์อื่นๆ เพื่อโอกาสสร้างรายได้ที่สม ่าเสมอในระยะยาวจากการลงทนุตราสารหนี ้
ทัว่โลกที่สอดคล้องกบัการลงทนุเพื่อวางแผนเกษียณอาย ุและมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
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รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิด 

ระดับควำม
เสี่ยง 

RMF 

 ยโูอบี ตรำสำรทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ (UOBEQRMF) 

 หุ้นทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ (ERMF)  
ลงทนุในตราสารแหง่ทนุท่ีมีแนวโน้มหรือปัจจยัพืน้ฐานดีเป็นหลกัเพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีและค านงึถึงความเสีย่งที่จะเกิดขึน้เป็นส าคญั   

 บรรษัทภบิำล เพื่อกำรเลีย้งชีพ (CG-RMF) 
ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี 
ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหนว่ยงานตา่งๆ  

 ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UGQGRMF) 

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ United Global Quality Growth 
Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลกั) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกัมุ่งเน้นลงทนุ
ในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคดัสรรแล้ววา่เป็นบริษัทชัน้น าที่มีการเติบโตของสว่นแบง่ทาง
การตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน  
 ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UJSMRMF) 
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ช่ือ United Japan Small And Mid Cap 
Fund (Class JPY) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัเป็นกองทุนที่จัดตัง้และ
บ ริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) เ น้นการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทท่ีมีมลูคา่ตลาดขนาดเลก็ถึงกลาง และมีแนวโน้ม
การลงทุนในระยะยาวที่ดี และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำม
ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน  

 ยไูนเต็ด ออล ไชน่ำ อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UCHINARMF) 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ UBS (LUX) Equity SICAV- All 
China USD (Class I-A1-acc) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่ NAV กองทนุหลกัเป็นกองทนุที่จดัตัง้และบริหารจัดการ
โดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้ นและ
หลกัทรัพย์อื่นที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศจีนและบริษัท
อื่นๆที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกบัประเทศจีน โดยการลงทนุจะประกอบด้วย
หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศจีน (onshore) และนอก
ประเทศจีน (offshore) และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลย
พินิจของผู้จัดกำรกองทุน  
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รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิด 

ระดับควำม
เสี่ยง 

RMF 

 ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (UHCRMF) 

 ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) คือ 
กองทนุ UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND (Bloomberg code: UNIGHCU:SP) 
ซึง่มีวตัถปุระสงค์ที่จะเน้นในการลงทนุท่ีเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ 
Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และมีกำรป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน  
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 ยโูอบี โกลด์ เพื่อกำรเลีย้งชีพ –H (UOBGRMF-H) 

 ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) ที่จดทะเบียนซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในทองค าแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของ
กองทุนให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองค าในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุน และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน 
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