
กองทุนเปดิ ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม
(UOBSD-SSF)

นโยบายการและกลยุทธ์การลงทุน 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่ อนตัดสินใจลงทุน   ผู้
ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุคู่มือการลงทุนของกองทุนดังกล่าวด้วย ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตา มมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงต่ า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้  

ลักษณะการลงทุนของกองทุน Representative Account1

ผลการด าเนินงานของกองทุน Representative Account1

ท าไมเลือกลงทุนในกองทุนเปิด UOBSD-SSF

Source : JPMorgan ณ 31 ธันวาคม 2562

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ ได้แ ก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐ ตราสารแห่ง
หนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้้าประกัน และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม โดยกองทุนจะด้ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้้า
หนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 
วัน และตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้จะต้องมีก้าหนดวันช้าระหนี้ตาม
ตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินหรือเข้าท้าสัญญา

สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Source : UOBAM as of 30 June 2020, *ดูหมายเหตุ

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย), ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บลจ. แต่งตั้ง

 โอกาสลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ีความมั่นคง มีความเสีย่งอยูใ่น
ระดับต่้า 

 ลงทุนในตราสารระยะสั้น เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีใ่กล้เ คยีงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่
อาจต้่ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้

 ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
 ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนทีม่ีความเสีย่งต้่า 
 ผู้ลงทุนที่สามารถถือหน่วยลงทุนได้ไ ม่น้อยกวา่ 10 ปี นับจากวันที่ซ้ือหน่วย

ลงทุน

กองทุนเปิด UOBSD-SSF เหมาะสมกับใคร 

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการด้าเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่
เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการด้าเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี 
*** Benchmark 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนี พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไ  ทย (100%) 
**** Benchmark 2 อัตราดอกเบ้ีย เงินฝากประจ้า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย 
ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์ ขนาดใหญ่ ไดแ้ ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (100%)

Source: UOBAM, as of 24 Aug 2020 

1. ดูหมายเหตุ 

ความเคล่ือนไหว NAV ของกองทุน Representative Account1

ย้อนหลัง 5 ปี 

Source : UOBAM as of 30 June 2020, 1.ดูหมายเหตุ 

Source : UOBAM as of 31 July 2020, 1. ดูหมายเหตุ 

หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิง Representative Account อาจไม่สะท้อนถึงผลการด้าเนินงานของ
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เพื่อการออม ในอนาคต ผลตอบแทนการลงทุนข้างต้นอ้างอิงจาก
กองทุนตราสารหนี้ในประเทศที่มีกลยุทธ์การลงทุนใกล้เคียงกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เพื่อ
การออม และจดทะเบียนตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2006

[บาท



หลักเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่ อนตัดสินใจลงทุน   ผู้
ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุคู่มือการลงทุนของกองทุนดังกล่าวด้วย ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตา มมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงต่ า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้ 

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย), ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บลจ. แต่งตั้ง

เงื่อนไขการลงทนุ SSF ปกติ

ช่วงเวลาการลงทุนเพื่อใช้สิทธิ
ทางภาษี

ลงทุนภายในปี 2563 – 2567

ระยะเวลาการลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันท่ีเข้าลงทุน

ความต่อเน่ืองของการลงทุน ไม่จ้าเป็นต้องซื้อต่อเน่ืองทุกปี

สิทธิทางภาษี ลดหย่อนภาษีตามปีท่ีเข้าลงทุน

เงินลงทุนสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน 
และไม่เกิน 200,000 บาท
(เม่ือรวมกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆต้องไม่เกิน 500,000 
บาท)

กองทุนเปดิ ยูโอบ ีชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม
(UOBSD-SSF)

*ทั้งนี้ การใช้สิทธใินการลดหยอ่นภาษขีองผุ้ลงทนุเป็นไปตามเกณฑก์า้หนดของกรมสรรพากร

ประเภทกองทุน
กองทุนรวม Money Market
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ

ดัชนีเปรียบเทียบ

ดัชนีช้ีวัด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส่วน (%) :
100.00
ดัชนีช้ีวัด 2 : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ้า 3 เดือน วงเงิน
น้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (100%)

มูลค่าโครงการ 40,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงกองทุน 1

การจ่ายปันผล หรือการรับซื้อคืน
อัตโนมัติ ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก้าหนด

เวลาท ารายการซื้อ / 
สับเปลี่ยนเข้า

ภายใน 15.30 น ของวันท้าการซื้อขายหน่วยลงทุน

เวลาท ารายการขาย / 
สับเปลี่ยนออก

ภายใน 15.00 น. ของวันท้าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ไม่เกิน 0.25% (Actual ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน (Back-end 
fee)

ไม่เกิน 0.25% (Actual ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 
(Management Fee)*

ไม่เกิน 0.7490% ต่อปี**
(ปัจจุบัน เรียกเก็บจริง 0.0535% ต่อปี)**

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันท้าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายละเอียดกองทุน

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดท้านองเดียวกัน (ถ้ามี)
**กรณีที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง


