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ข้อก ำหนดและเงื่อนไข 
 
1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดล่ี (UOBID) เม่ือมียอดเงินลงทนุสุทธิสะสมของ กองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด อินคมั ฟันด์ (UINC) ภายในช่วง IPO (ระหวา่งวนัท่ี 18 – 25 กมุภาพนัธ์ 2563) โดยมีเง่ือนไขการลงทนุและสิทธิรับของสมนาคุณ ดงันี ้
 

ลงทุนในกองทนุ UINC 1,000,000 บาท ขึน้ไป ในช่วง IPO รับหน่วยลงทุนกองทนุ UOBID ล้านละ 500 บาท 
ลงทุนในกองทนุ UINC 10,000,000 บาท ขึน้ไป ในช่วง IPO รับหน่วยลงทุนกองทนุ UOBID ล้านละ 1,000 บาท 
ลงทุนในกองทนุ UINC 20,000,000 บาท ขึน้ไป ในช่วง IPO รับหน่วยลงทุนกองทนุ UOBID ล้านละ 2,000 บาท 

 
2. ยอดเงินลงทุนสทุธิสะสม หมายถึงผลรวมของยอดซือ้กองทุนเปิด ยไูนเต็ด อินคมั ฟันด์ (UINC) และยอดสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก กองทุน
รวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุรวมตราสารหนีท้กุกองทุนภายใต้การบริหารจดัการของบลจ. ยูโอบี โดยท ารายการซือ้ และ/หรือสบัเปล่ียน
ภายในช่วง IPO (ระหวา่งวนัท่ี 18 – 25 กมุภาพนัธ์ 2563)  

3. บลจ. ยโูอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสุทธิสะสมเฉพาะช่วง IPO เท่านัน้ โดยจะค านวณแยกตามแต่ละบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
4. ส าหรับผู้ลงทุนท่ีมียอดเงินลงทุนสทุธิสะสมในช่วง IPO ตามเง่ือนไขท่ีระบุในข้อ 1. โดยบลจ. ยโูอบี จะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิด 
ยโูอบี อินคมั เดล่ี (UOBID) แต่ละบญัชีผู้ ถือหน่วยท่ีลงทนุ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขาย ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

5. รายการส่งเสริมการขายนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี โดยตรง และ/หรือ
ตวัแทนอิสระ(ประเภทบคุคลธรรมดา) ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) เท่านัน้  

6. รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
7. กรณีท่ีลกูค้ามีบญัชีผู้ ถือหน่วยมากกวา่ 1 บญัชี บลจ. จะท าการซือ้หน่วยลงทุนให้ในบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมียอดเงินลงทนุสทุธิสูงสดุ 
8. ผู้ ลงทุนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนีจ้ะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในช่วงเวลา
เดียวกนั และ/หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  

 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเตมิ ตดิต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทร. 0-2786-2222 เวบ็ไซต์ www.uobam.co.th 
 
 
 
 
 
 

ลงทุนในกองทุนเปิด ยไูนเต็ด อินคัม ฟันด์ (UINC) 
ส ำหรับยอดเงนิลงทุนสุทธิสะสมช่วง IPO ระหว่ำงวนัที่ 18 – 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
รับฟรี หน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยโูอบี อนิคัม เดลี่ (UOBID) ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
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รำยละเอียดกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ (UINC) 
 

ประเภท รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 
ระดับ
ควำม
เส่ียง 

กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
ต่ำงประเทศ 
(กองทุนมีการป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของ
มลูค่าเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ) 

รำยละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคัม ฟันด์ (UINC) 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ JPM Income Fund C (acc) - 
USD (กองทุนหลกั) ท่ีบริหารจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. เพียง
กองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
กองทุนหลกัมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างกระแสรายได้ ซึ่งกองทุนจะกระจายการลงทนุไปยงัตราสารหนี ้
ทัว่โลก ทัง้ประเทศท่ีพฒันาแล้ว (Developed Markets) และประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) โดยลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งรวมถึง ตราสารท่ีเก่ียวข้องกับสินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย์  (Mortgage-
backed securities) และ ตราสารท่ีมีหลักทรัพย์หนุนหลัง (Asset-backed securities) อ่ืนๆ แต่
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนทัง้ท่ี เสนอขาย
ภายในประเทศและนอกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ทัง้นีก้องทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 
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ค ำเตือน :  
กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเส่ียง และผล
กำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงนิคืนต ่ำกว่ำเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้  
กองทุนรวมนีไ้ม่ได้ถูกจ ำกัดโดยกฏเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพำะตรำสำรท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลำดเงิน ดังนัน้จึง
มีควำมเส่ียงสูงกว่ำกองทุนรวมตลำดเงนิ  
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต  
กองทุนไทยและกองทุนหลักสำมำรถลงทุนในตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอันดับที่ ลงทุนได้ (non-investment 
grade) หรือที่ไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (unrated bond) ในอัตรำส่วนท่ีมำกกว่ำอัตรำส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ท่ัวไป ดังนัน้ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีควำมผันผวนมำกกว่ำกองทุนรวมท่ัวไป ผู้ลงทุนอำจมีควำมเส่ียงจำก
กำรผิดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขำดทุนจำกกำรลงทุนบำงส่วนหรือทัง้จ ำนวนได้  
 


