
เง�อนไขการรับของสมนาคุณ

ลงทุนในกลุมกองทุนเพ�อการออม (SSF) / กองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ยอดสับเปลี่ยนเขา LTF 

จากบลจ.อ�น* ทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรี ของสมนาคุณมูลคา 100 บาท 

ทั้งนี้ เปนไปตามเง�อนไขที่ บลจ.และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ บลจ. แตงตั้งกำหนด  

SSF
กองทุนรวมเพ�อการออม 

ทางเลือกพิเศษลาสุดของการลงทุน

1. รายการสงเสริมการขายน้ีใหสิทธิลูกคาบุคคลธรรมดาท่ีลงทุนในกลุมกองทุนเพ�อการออม (SSF) กองทุนเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF) ภายใตการบริหารจัดการ ของ บลจ.ยูโอบี 

และ/หรือ ยอดรายการสับเปล่ียนเขาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น ท้ังน้ีเฉพาะหนวยลงทุนท่ีมีอยูกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563*   

ระหวางชวงเวลาสงเสริมการขาย วันท่ี 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563 (หรือวันทำการสุดทายของเดือน ธันวาคม 2563) ท้ังน้ี สำหรับลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุน

กับ บลจ. ยูโอบี และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้ง ยกเวน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

2. บลจ.ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมเพ�อรับสิทธิรับของสมนาคุณ  โดยมีเง�อนไข ดังนี้

   2.1 ลูกคาที่ลงทุนผานบลจ. ยูโอบี และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกรายตามเง�อนไขที่ระบุในขอ 1 ยกเวน ลูกคาที่ลงทุนผานผูสนับสนุนการขาย

        หรือรับซ้ือคืน ไดแก ธนาคารซิต้ีแบงก บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมรวมของทุกบัญชีเพ�อสิทธิในการรับหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม 

        เดลี (UOBID)

   2.2 ลูกคาท่ีลงทุนผาน ธนาคารซิต้ีแบงก บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมรวมทุกบัญชีเฉพาะของธนาคารซิต้ีแบงก เพ�อสิทธิในการรับหนวยลงทุนกองทุนเปด 

        ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (TCMF)

3. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง 

   3.1 ผลรวมของยอดซื้อและ/หรือยอดสับเปลี่ยนเขาจากกองทุนอ�นๆ ที่ไมใชกลุมกองทุนเพ�อการออม (SSF) กองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใตการบริหารจัดการ 

        ของ บลจ. ยูโอบี 

   3.2 ยอดสับเปลี่ยนเขากองทุนเพ�อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น 3.3 ยอดรายการสับเปลี่ยน

        เขาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น ทั้งนี้เฉพาะหนวยลงทุนที่มีอยูกอนวันที่ 1 มกราคม 2563* 

   3.4 ยอดรายการโอนจาก PVD เขากลุม RMF ลบดวย ผลรวมของยอดขายคืนท่ีไมเปนไปตามเง�อนไขทางภาษีท่ีกรมสรรพากรกำหนด และยอดสับเปล่ียนออกไป บลจ.อ�น 

        ในชวงเวลาสงเสริมการขาย

4. บลจ.ยูโอบี จะนับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม โดยพิจารณาจาก

   4.1 ลูกคาท่ีลงทุนผานบลจ. ยูโอบี และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกรายตามเง�อนไขท่ีระบุในขอ 1 ยกเวน ลูกคาท่ีลงทุนผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

        ไดแก ธนาคารซิต้ีแบงก บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมแยกตามเลขท่ีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตแตละผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

        โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตแตละผูสนับสนุนการขาย



        หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน รายใดมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขท่ีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

        หนวยลงทุนดังกลาวรวมกัน และมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เขาบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มียอดเงินลงทนุสุทธิสูงสุด ในกรณีที่มี

        ยอดเงินลงทุนสุทธิเทากันทุกบัญชีผูถือหนวยลงทุน จะมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เขาในบัญชีที่มีการทำรายการซื้อลาสุด

   4.2 ลูกคาที่ลงทุนผาน ธนาคารซิตี้แบงก บลจ. ยูโอบี จะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมแยกตามเลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตธนาคารซิตี้แบงก โดยจะพิจารณา

        จากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตธนาคารซิตี้แบงกมากกวา 1 บัญชี 

        บริษัทจัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตธนาคารซิตี้แบงกรวมกัน และมอบหนวยลงทุนกองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท

        ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (TCMF) เขาบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด ในกรณีที่มียอดเงินลงทุนสุทธิเทากันทุกบัญชีผูถือหนวยลงทุน จะมอบ

        หนวยลงทุนกองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (TCMF) เขาในบัญชีที่มีการทำรายการซื้อลาสุด  

5. ยอดเงินลงทุนสุทธิของผูถือหนวยเพ�อรับสิทธิรับของสมนาคุณ บลจ. ยูโอบี จะคำนวณจาก

   5.1 ยอดเงินลงทุนสุทธิของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนกลุมกองทุนเพ�อการออม (SSF) และกองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมียอดเงินลงทุนที่ไมเกินสิทธิประโยชน

        ทางภาษีที่ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมกับ

   5.2 ยอดเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนมาจากกองทุนกลุม SSF / RMF ของ บลจ.อ�น และรายการโอนจาก PVD เขากลุม RMF โดยไมจำกัดจำนวนเงินลงทุน

   5.3 ยอดสับเปลี่ยนเขาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น ทั้งนี้เฉพาะหนวยลงทุนที่มีอยูกอนวันที่ 1 มกราคม 2563* 

        โดยไมจำกัดจำนวนเงินลงทุน

6. เพ�อรับสิทธิในของสมนาคุณ ผูถือหนวยลงทุนตองไมทำการขาย สับเปลี่ยน หรือโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนที่ใชในการคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หรือทำการโอน

หนวยลงทุนดังกลาวไปยังบลจ.อ�น ไมวากรณีใดๆ จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564 บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับสิทธิตามรายการสงเสริม

การขายตามเง�อนไขขางตน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

7. รายการสงเสริมการขายน้ีจัดทำข้ึนเพ�อสงเสริมการขายสำหรับลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ท่ีไดรับการแตงต้ัง รวมถึงธนาคารซิต้ีแบงก ยกเวน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โดยรายการสงเสริมการขายน้ี ไมสามารถแลกเปล่ียน

เปนเงินสดหรือโอนใหผูอ�นได

8. ผูลงทุนท่ีไดรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายน้ี จะไมสามารถรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ในชวงเวลาเดียวกัน และ/หรือ ยอดเงินลงทุนเดียวกัน 

หมายเหตุ 

กองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (TCMF) – ระดับความเสี่ยง  1 

กองทุนมุงลงทุนในหรือมีไวซึ่ง ตราสารแหงหนี้, เงินฝาก, ตราสารเทียบเทาเงินฝาก (แตไมรวมถึงเงินฝากอิสลาม) โดยการลงทุนในตราสารแหงหนี้นั้น กองทุนจะลงทุน

ในตราสารทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคลองสูงเปนหลัก

กองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) – ระดับความเสี่ยง  4 

กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายเนนการลงทุนในตราสารหนี้ ในประเทศ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย เงินฝากในธนาคารพาณิชย ตราสารหนี้

ภาคเอกชนที่มีอันดับความนาเช�อถือระดับ Investment Grade

เง�อนไขการรับการลดหยอนภาษี

• ขึ้นอยูกับฐานภาษีผูลงทุนแตละราย

• SSF สูงสุด 30% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี แตไมเกิน 200,000 บาทตอป

• SSF พิเศษ ลงทุนสูงสุดไมเกิน 200,000 บาทตอป โดยนักลงทุนสามารถลงทุนไดเพิ่มจากเงินลงทุนในกองทุน SSF แบบปกติ ระยะเวลาลงทุนภายในวันที่ 1 เมษายน ถึง

  30 มิถุนายน 2563   

• RMF สูงสุด 30% ของเงินไดท่ีตองเสียภาษี แตไมเกิน 500,000 บาทตอป เม�อรวมกับเงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) 

   และประกันบำนาญ

คำเตือน 

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา นโยบายกองทุน เง�อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุน SSF และ RMF 

- กองทุน UGISRMF UGQGRMF UOBGARMF UHCRMF UIFRMF UOBGRMF-H UCHINARMF และ UJSMRMF มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

จากการลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

*การลงทุนใน LTF ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได  

วิธีการรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนของลูกคา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เทานั้น

ผูลงทุนสามารถชำระดวยบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีหรือเช็ค ระหวางวันที่ 2 มกราคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 กรณีชำระเงินดวยบัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ใน

การผอนชำระ UOB i-Plan และการใหคะแนนสะสม UOB Rewards Plus สำหรับการซื้อหนวยลงทุนทุกประเภทเพ�อใหเปนไปตามระเบียบ กลต.

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02 786 2222

SSF พิเศษ

ไมเกิน 200,000 บาท รวมกันตองไมเกิน 500,000 บาท

SSF

ไมเกิน 30% ของเงินได

พึงประเมิน แตไมเกิน

200,000 บาท

RMF

(ปรับเกณฑ)

ไมเกิน 30% ของเงินได

พึงประเมิน แตไมเกิน

500,000 บาท

ประกันบำนาญ

ไมเกิน 15% ของเงินได

พึงประเมิน แตไมเกิน

200,000 บาท

PVD

รวมกับ กบข. กอช.

กองทุนเพ�อการเกษียณแบบอ�นๆ

ไมเกิน 15%

ของเงินไดพึงประเมิน

1 เม.ย - 30 มิ.ย. 63



ยูโอบี พันธบัตรเพ�อการเลี้ยงชีพ : UOBGBRMF และ พันธบัตรเพ�อการเลี้ยงชีพ : GBRMF                ความเสี่ยง 3 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และตราสารภาครัฐที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ยูโอบี สมารท แวลู เพ�อการเลี้ยงชีพ : UOBSVRMF และ สมารท แวลู เพ�อการเลี้ยงชีพ : SVRMF               ความเสี่ยง 4 

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีระยะส้ัน ธุรกรรมการเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวแลกเงินหรือตราสารการเงินอ�นใดท่ีมีความม่ันคง โดยคาดหวังผลตอบแทน

ระยะยาวที่สูงกวาเงินฝากของธนาคารพาณิชย

มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 1 : CPRMF1, มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 2 : CPRMF2                            ความเสี่ยง 5

มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 3 : CPRMF3, มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 4 : CPRMF4

มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 5 : CPRMF5

การลงทุนของกองทุน จะแบงเงินลงทุนออกเปน 2 สวน คือ 

- สวนที่ 1 คือสวนมุงรักษาเงินตน : จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดสวนไมต่ำกวา 80%

- สวนที่ 2 คือสวนสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสม: ลงทุนไมเกิน 20% ในหลักทรัพยท่ีดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง และถาเกิดกำไรจากการลงทุนในสวนน้ี 

  (capital gain) ก็จะนำกำไรนั้นกลับมาไวที่สวนแรกในอัตราที่เหมาะสมกับสถานการณการลงทุนในขณะนั้น เพ�อทำใหสวนแรกเติมเต็มครบ 100% 

ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพ�อการเลี้ยงชีพ : UOBGARMF                  ความเสี่ยง 5 

ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

ซ่ึงเปนกองทุนเพ�อผูลงทุนท่ัวไปเพียงกองทุนเดียว เนนลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีท้ังภาครัฐและเอกชนในตางประเทศท่ัวโลกในสภาวการณปกติไมนอย

กวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A  และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UIFRMF                  ความเสี่ยง 5

ลงทุนในกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลัก

มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ�อสรางรายรับอยางสม่ำเสมอใหแกผูลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว กองทุนหลักจะลงทุนในทรัพยสิน

ที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพยสินประเภทดั้งเดิม (เชน ตราสารทุน และตราสารหนี้เปนตน) และทรัพยสินทางเลือกตางๆ ทั่วโลก (เชน หนวยทรัสตของทรัสต

เพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ตราสารหน้ีแปลงสภาพ หุนกูบุริมสิทธิและสกุลเงิน เปนตน) และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ

ของผูจัดการกองทุน

ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UGISRMF                ความเสี่ยง 5 

เนนลงทุนผานกองทุนหลัก คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีเปาหมายสรางกระแสรายได โดยเนนการ

บริหารลงทุนเชิงรุก มีความยืดหยุนในการปรับพอรตการลงทุน มีการกระจายไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกที่หลากหลาย เชน ตราสารหนี้ที่มีรายไดจากสินเช�อ

จำนองอสังหาริมทรัพย หรือรายไดจากสินทรัพยอ�นๆ เพ�อโอกาสสรางรายไดที่สม่ำเสมอในระยะยาวจากการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่สอดคลองกับการ

ลงทุนเพ�อวางแผนเกษียณอายุ และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 90

ยูโอบี ตราสารทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ : UOBEQRMF และ หุนทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ : ERMF                ความเสี่ยง 6 

ลงทุนในตราสารแหงทุนที่มีแนวโนมหรือปจจัยพื้นฐานดีเปนหลักเพ�อสรางผลตอบแทนที่ดีและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเปนสำคัญ   

บรรษัทภิบาล เพ�อการเลี้ยงชีพ : CG-RMF                                 ความเสี่ยง 6 

ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเกณฑบรรษัทภิบาลของหนวยงานตางๆ 

ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UGQGRMF                 ความเสี่ยง 6

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ช�อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่ง

กองทุนหลักมุงเนนลงทุนในหุนของบริษัทท่ีผานการคัดสรรแลววาเปนบริษัทช้ันนำท่ีมีการเติบโตของสวนแบงทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผูบริหาร

ที่แข็งแกรง และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด มิด แคป ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ  : UJSMRMF                 ความเสี่ยง 6

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ช�อ United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ีย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุนหลักเปนกองทุนท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd 

(Singapore) เนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ีมีมูลคาตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโนมการลงทุนในระยะยาวท่ีดี และมีการปองกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ยูไนเต็ด ออล ไชนา อิควิตี้ ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UCHINARMF                 ความเสี่ยง 6

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ UBS (LUX) Equity SICAV- All China USD (Class I-A1-acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย

เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลค NAV กองทุนหลักเปนกองทุนท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) 

S.A. โดยมีนโยบายลงทุนในหุนและหลักทรัพยอ�นท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังในประเทศจีนและบริษัทอ�นๆท่ีมีความสัมพันธใกลชิดทางเศรษฐกิจ

กับประเทศจีน โดยการลงทุนจะประกอบดวยหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยท้ังในประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน (offshore) และมี

การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน  

ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลทแคร เพ�อการเลี้ยงชีพ : UHCRMF                  ความเสี่ยง 7

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND ซ่ึงมีวัตถุประสงค

ท่ีจะเนนในการลงทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยท่ัวโลก และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ยูโอบี โกลด เพ�อการเลี้ยงชีพ–H : UOBGRMF-H                   ความเสี่ยง 8

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมต่ำกวา 80% 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเนนลงทุนในทองคำแทง เพ�อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคา

ทองคำในตลาดโลกหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน  และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UOBSD-SSF)                   ความเสี่ยง 1

เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาล ไดแก ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย สวนท่ีเหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

United Harmony Fund Series (UJAZZ, UPOP, UROCK)                   ความเสี่ยง 5

ยูไนเต็ด ฮารโมนี-แจส ฟนด - หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UJAZZ-SSF),

ยูไนเต็ด ฮารโมนี-ปอป ฟนด - หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UPOP-SSF) และ

ยูไนเต็ด ฮารโมนี-ร็อค ฟนด - หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UROCK-SSF)

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนCIS กองทุนInfra กองทุนproperty กองทุนPrivate equity หรือกองทุนอีทีเอฟ(ETF) (กองทุนปลายทาง) 

ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน กองทุนนี้มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพ�อการออม : UOBEQ-MSSF                                ความเสี่ยง 6 

ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพ�อการออม (UOBEQ-SSF) และ ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพ�อการออมพิเศษ (UOBEQ-SSFX)

ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกลาว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะ

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีจะนิยามใหมในอนาคต โดยเฉล่ีย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟนด หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UGQG-SSF)               ความเสี่ยง 6

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ช�อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่ง

กองทุนหลักมุงเนนลงทุนในหุนของบริษัทท่ีผานการคัดสรรแลววาเปนบริษัทช้ันนำท่ีมีการเติบโตของสวนแบงทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผูบริหาร

ที่แข็งแกรง และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
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รายละเอียดกองทุนเพ�อการออม (SSF) และกองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



                                  


