SSF-RMF

ลงทุนสม่ำเสมอ ทางเลือกเพ�อการออม
พรอมลดหยอนภาษี

ลงทุนสม่ำเสมอเทากันทุกเดือนในกลุม กองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และ/หรือกลุม กองทุนรวมเพ�อการเลีย้ งชีพ
(RMF) ตอเน�องครบ 12 เดือน ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2564 รับหนวยลงทุน UOBID มูลคา 0.5%
ของยอดเงินลงทุนสะสม*
เง�อนไขการรับของสมนาคุณ
1. ลงทุนในหนวยลงทุนของกลุม กองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และ/หรือกลุม กองทุนรวมเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF) ดวยจำนวนเงินลงทุนเทากันทุกเดือนผานบริการสัง่ ซือ้ หนวยลงทุน
ลวงหนา (Regular Saving Plan) เปนระยะเวลาลงทุนตอเน�อง 12 เดือน ตั้งแต มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564
2. จำนวนเงินลงทุนขัน้ ต่ำเดือนละ 5,000 บาทตอกองทุน ผานบริการสัง่ ซือ้ หนวยลงทุนลวงหนา (Regular Saving Plan) ตามทีร่ ะบุในขอ 1 โดยสามารถเพิม่ เงินลงทุนทวีคณ
ู
ทุก 1,000 บาท โดยหักจากบัญชีเงินฝากเทานัน้ และบริษทั จัดการจะนับจำนวนเงินลงทุนของแตละกองทุนแยกกัน
3. รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับผูลงทุนที่เปดบัญชีกองทุนผานสาขาของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ/หรือ ตัวแทนขายอิสระประเภทบุคคลธรรมดาที่ได
รับการแตงตัง้ จาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) และ/หรือ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยลงทุนในหนวยลงทุนของกลุม กองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และ/หรือกลุม กองทุนรวมเพ�อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) สม่ำเสมอทุกเดือนตอเน�อง 12 เดือน โดยวิธีการดังนี้
3.1 ผูลงทุนสมัครใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา (Regular Saving Plan) แบบประจำผาน Premier online ดวยตนเอง และ/หรือ
3.2 ผูล งทุนสมัครใชบริการสัง่ ซือ้ หนวยลงทุนลวงหนา (Regular Saving Plan) แบบประจำโดยกรอกแบบฟอรมและย�นใบสมัครผานสาขาของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ตัวแทนขายอิสระประเภทบุคคลธรรมดาที่ ไดรับการแตงตั้งจาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) และบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
4. ยอดเงินลงทุนสะสม* หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซือ้ ผานบริการสัง่ ซือ้ หนวยลงทุนลวงหนา (Regular Saving Plan) เทานัน้ โดยลงทุนตอเน�องเทากันทุก
เดือนจนครบระยะเวลา 12 เดือน และผูถ อื หนวยจะตองคงหนวยในกองทุนดังกลาวตอไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทัง้ นี้ ยอดเงินลงทุนสะสมดังกลาว ไมนบั รวมยอดเงิน
ลงทุนดวยตัวเองของรายการซือ้ และ/หรือรายการสับเปลีย่ นเขากลุม กองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) จากกองทุนอ�นที่ไมใชกองทุนในกลุม กองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) ภายใต
การบริหารของบริษทั จัดการ และ/หรือรายการสับเปลีย่ นเขากลุม กองทุนรวมเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF) จากกองทุนอ�นที่ไมใชกองทุนในกลุม กองทุนรวมเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF)
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
5. เพ�อรับสิทธิในของสมนาคุณ ผูถ อื หนวยลงทุนตองไมทำการขาย สับเปลีย่ น หรือโอนเปลีย่ นมือหนวยลงทุนที่ใชในการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสม หรือทำการโอนหนวย
ลงทุนดังกลาวไปยัง บลจ.อ�น ไมวา กรณีใดๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณใหแกผถู อื หนวยลงทุนที่ไดรบั สิทธิตามรายการสงเสริมการขาย
ตามภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามเง�อนไขการลงทุนขางตน และตัวอยางดังตอไปนี้
1) ลงทุนแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตอเน�อง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2564) และคงหนวยลงทุนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ตัวอยางกรณีที่ 1)
2) ลงทุนแบบ Regular Saving Plan (RSP) ดวยยอดเงินลงทุนที่ไมเทากัน แตลงทุนตอเน�อง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2564) และคงหนวยลงทุนจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2565 ใหนับยอดเงินลงทุนที่ต่ำที่สุด แตไมนอยกวาขั้นต่ำ 5,000 บาท เปนฐานในการคำนวณ (ตัวอยางกรณีที่ 2)
6. กรณีตอไปนี้ถือวาเปนการผิดเง�อนไขรายการสงเสริมการขายนี้ โดยผูถือหนวยจะไมไดรับของสมนาคุณ
1) ลงทุนแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2564 แตในเดือนเมษายน และมิถุนายน 2564 ตัดเงินในบัญชีไมผาน แตไดมีการลงทุนดวย
ตัวเองเขามาเพิ่มในเดือนเมษายน และกรกฎาคม 2564 นับระยะเวลาการลงทุนตอเน�อง 10 เดือน ถือวาไมเขาเง�อนไข (ตัวอยางกรณีที่ 3)
2) ลงทุนแบบ Regular Saving Plan (RSP) ดวยยอดเงินลงทุนที่ไมเทากัน แตลงทุนตอเน�อง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2564) และคงหนวยลงทุนจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2565 เม�อนับยอดเงินลงทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งต่ำกวา 5,000 บาท ถือวาไมเขาเง�อนไข (ตัวอยางกรณีที่ 4)

7. บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมแยกตามรายกองทุน และแยกตามเลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตแตละผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
และมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) สำหรับบัญชีที่มีการลงทุนเปนไปตามเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมี
บัญชีผถู อื หนวยลงทุนภายใตแตละผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน รายใดมากกวา 1 บัญชี บริษทั จัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขทีบ่ ญ
ั ชีผถู อื หนวย
ลงทุนภายใตผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ดังกลาวรวมกัน และมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เขาบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุน
ทีม่ ยี อดเงินลงทุนสุทธิสงู สุด ในกรณีทม่ี ยี อดเงินลงทุนสุทธิเทากันทุกบัญชีผถู อื หนวยลงทุน จะมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เขาในบัญชีทม่ี ี
การทำรายการซื้อลาสุด
8. รายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถนับรวมกับโปรโมชั่นอ�นๆ ได และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือโอนใหผูอ�นได
9. ยอดเงินลงทุนสะสมที่จะนำไปคำนวณเพ�อรับของสมนาคุณ รายละเอียด ดังนี้
9.1 สำหรับกองทุนประเภท SSF ลงทุนสูงสุด 30% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี แต ไมเกิน 200,000 บาทตอป ทั้งนี้เปนไปตามประกาศของกรมสรรพากร
9.2 สำหรับกองทุนประเภท RMF ลงทุนสูงสุด 30% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี แตไมเกิน 500,000 บาทตอป เม�อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) และประกันบำนาญ ทั้งนี้เปนไปตามประกาศของกรมสรรพากร โดยนับยอดรวมตามเลขที่บัตรประชาชน
ตัวอยางยอดเงินลงทุนสะสมเปนไปตามเง�อนไขการรับของสมนาคุณ
กรณีท่ี 1 ลงทุน UCHINARMF 10,000 บาท และ UNI-SSF 5,000 บาท โดยลงทุนแบบ regular Saving Plan (RSP) ตัง้ แต มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 รวมระยะ
เวลาการลงทุนตอเน�อง 12 เดือน และคงหนวยลงทุนเปนระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
UCHINARMF มียอดเงินลงทุนสุทธิสะสม 120,000 บาท ไดรบั โปรโมชัน่ หนวยลงทุน UOBID มูลคา 600 บาท
UNI-SSF มียอดเงินลงทุนสุทธิสะสม 60,000 บาท ไดรบั โปรโมชัน่ หนวยลงทุน UOBID มูลคา 300 บาท

กรณีที่ 2 ลงทุน UGISRMF โดยลงทุนแบบ Regular Saving Plan (RSP) ตอเน�องตั้งแต มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลาการลงทุนตอเน�อง 12 เดือน
แต ในแตละเดือนลงทุนในยอดที่ ไมเทากัน จะนับยอดลงทุนที่ต่ำที่สุดเปนฐานในการคำนวณ และตองคงหนวยลงทุนเปนระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
UGISRMF มียอดเงินลงทุนสุทธิสะสม 240,000 บาท จะไดรบั โปรโมชัน่ หนวยลงทุน UOBID มูลคา 1,200 บาท

ตัวอยางยอดเงินลงทุนสะสมไมเปนไปตามเง�อนไขการรับของสมนาคุณ
กรณีที่ 3 ลงทุน UIFRMF 10,000 บาท โดยลงทุนแบบ regular Saving Plan (RSP) ตั้งแต มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 แตในเดือนเมษายน และมิถุนายน 2564
ตัดเงินไมผา น แตไดมกี ารลงทุนดวยตัวเองเพิม่ เขามาในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2564 นับระยะเวลาการลงทุนตอเน�อง 10 เดือน ถือวาไมเขาเง�อนไข

กรณีท่ี 4 ลงทุน UHCRMF 5,000 บาท โดยลงทุนแบบ regular Saving Plan (RSP) ตัง้ แต มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 ดวยยอดเงินลงทุนที่ไมเทากัน และคงหนวย
ลงทุนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เม�อนับยอดลงทุนทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ เปนฐานในการคำนวณ เน�องจากยอดเงินลงทุนไมถงึ ยอดเงินขัน้ ต่ำของรายการสงเสริมการขายนี้ (5,000 บาท)
ถือวาไมเขาเง�อนไข

เง�อนไขการรับการลดหยอนภาษี
• ขึ้นอยูกับฐานภาษีผูลงทุนแตละราย
• SSF สูงสุด 30% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี แตไมเกิน 200,000 บาทตอป ทั้งนี้เปนไปตามประกาศของกรมสรรพากร
• RMF สูงสุด 30% ของเงินไดทต่ี อ งเสียภาษี แตไมเกิน 500,000 บาทตอป เม�อรวมกับเงินสะสมทีจ่ า ยเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)
และประกันบำนาญ
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เง�อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน
ผูล งทุนควรศึกษาขอมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวในคูม อื การลงทุนในกองทุน SSF และ RMF กองทุน UOBSD-SSF การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงินไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุน UGISRMF UGQGRMF UOBGARMF UHCRMF UIFRMF
UOBGRMF-H UCHINARMF UJSMRMF UGIS-SSF UJAZZ-SSF UPOP-SSF UROCK-SSF UDB-SSF UGQG-SSF UNI-SSF UCHINA-SSF UGH-SSF และ
UOBSHC-SSF มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืน
ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
- การลงทุนใน LTF ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได

SSF

รายละเอียดกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ยูโอบี ชัวร เดลี - หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UOBSD-SSF
ความเสี่ยง 1
เนนลงทุนในตราสารแหงหนี้ภาครัฐ ไดแก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐ ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
เปนผูอ อก ผูร บั รอง ผูร บั อาวัล หรือผูค า้ํ ประกัน และเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝาก แตไมรวมถึงเงินฝากอิสลาม โดยกองทุนจะดํารงอายุถวั เฉลีย่
แบบถวงนํ้าหนักของตราสารทั้งหมดของ กองทุน (portfolio duration) ในขณะใดๆ ไมเกิน 92 วัน และตราสารแหงหนี้ที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว จะตองมี
กําหนดวันชําระหนี้ตามตราสารเม�อทวงถามหรือเม�อไดเห็น หรือไมเกิน 397 วันนับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือ เขาทําสัญญา
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)
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง)
ตัง้ แต 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสราง
พืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย ทรัพยสนิ ทางเลือก เชน ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินคาโภคภัณฑ และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ อ�นใดตามทีก่ ฎหมาย
ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนีก้ องทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไวซง่ึ ตราสารหนีท้ ม่ี อี นั ดับความนาเช�อถือตํา่ กวาทีส่ ามารถลงทุนได (Non-investment grade)
ตราสารหนีท้ ่ีไมไดรบั การจัดอันดับความนาเช�อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) โดยขึน้ อยูก บั นโยบาย
การลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้ ๆ ทัง้ นีก้ องทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของ
กองทุน และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UGIS-SSF)
ความเสี่ยง 5
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ช�อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา NAV กองทุนหลักเปนกองทุนเพ�อผูลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited และเปนกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียน
ที่ประเทศไอรแลนด (Ireland) และมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟนด (Hedge Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงคหลักเพ�อสรางกระแสรายไดในระดับสูงโดย
การบริหารการลงทุนอยางรอบคอบและมีวัตถุประสงค ในการสรางการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไป
ในตราสารหนีป้ ระเภทตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ โลกอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสนิ กองทุนมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นไมนอ ย
กวา 90% ของมูลคาเงินลงทุนตางประเทศ
ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพ�อการออม : UOBEQ-SSF
ความเสี่ยง 6
ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกลาว โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยจะ
ลงทุนในหรือมีไวซง่ึ หลักทรัพยทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ทรัสตเพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน และ/หรือหลักทรัพยทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทจ่ี ะนิยามใหมในอนาคต โดยเฉลีย่
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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
กองทุนหลักมุง เนนลงทุนในหุน ของบริษทั ทีผ่ า นการคัดสรรแลววาเปนบริษทั ชัน้ นำทีม่ กี ารเติบโตของสวนแบงทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทมี ผูบ ริหาร
ที่แข็งแกรง และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟนด - หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UNI-SSF
ความเสี่ยง 6
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนตางประเทศทีอ่ อกโดยบริษทั ทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม โดยเปนตราสารทุนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วของหรือไดรบั
ผลประโยชนจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ก) เปนบริษัทผูนำดานนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมทางธุรกิจใหม และหรือ
ข) เปนบริษัทผูนำทางดานเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือใชประโยชนจากเทคโนโลยี และหรือ
ค) เปนบริษัทที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชนจาก
ความกาวหนา และการพัฒนาทางเทคโนโลยีบริษทั จัดการจะมอบหมายให UOB Asset Management (Singapore) Limited เปนผูร บั ดำเนินการลงทุนในตาง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให Wellington Management Company เปนผูร บั
ดำเนินการชวยการลงทุนตอในบางสวนหรือทั้งหมด โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด ฟนด – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UDB-SSF
ความเสี่ยง 6
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ช�อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic
Bond (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา NAV ของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิรก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคหลักเพ�อใหไดรับผลตอบแทนที่ดี
จากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก จะเนนลงทุนในทรัพยสินที่ ใหผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีความนา
เช�อถือต่ำกวาอันดับที่สามารถลงทุนได (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไมมีการจัดอันดับความนาเช�อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
นาเช�อถือในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได (Investment grade) ตราสารหนีภ้ าครัฐ ตราสารกึง่ หนีก้ ง่ึ ทุน (Convertible bond) และตราสารหนีอ้ น� ๆ และมีการปอง
กันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน กองทุนนี้จัดเปนประเภทผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน
ยูไนเต็ด ออล ไชนา อิควิตี้ ฟนด หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UCHINA-SSF
ความเสี่ยง 6
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคา NAV กองทุนหลักเปนกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ และบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg)
S.A. โดยมีนโยบายการลงทุนในหุนและหลักทรัพยอ�นที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนและบริษัทอ�นๆ ที่มีความสัมพันธ ใกลชิด
ทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน โดยการลงทุนจะประกอบดวยหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยทั้งในประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน
(offshore) และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลทแคร ฟนด – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UGH-SSF
ยูโอบี สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UOBSHC-SSF
ความเสี่ยง 7
กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ United Global Healthcare Fund เปน Authorised scheme ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสิงคโปร
(Singapore) และอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศสิงคโปร โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเปน
สมาชิกของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงค ในการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited

RMF (Retirement Mutual Fund)

รายละเอียดกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
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 ตราสารแหงหนีร้ ะยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน ตัว๋ สัญญาใชเงิน ตัว๋ แลกเงินหรือตราสารการเงินอ�นใดทีม่ คี วามมัน่ คง โดยคาดหวังผลตอบแทน
ระยะยาวที่สูงกวาเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพ�อการเลี้ยงชีพ : UOBGARMF
ความเสี่ยง 5
ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ซึง่ เปนกองทุนเพ�อผูล งทุนทัว่ ไปเพียงกองทุนเดียว เนนลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนีท้ ง้ั ภาครัฐและเอกชนในตางประเทศทัว่ โลกในสภาวการณปกติไมนอ ย
กวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A และมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UIFRMF
ความเสี่ยง 5
ลงทุนในกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลัก
มีวตั ถุประสงคในการลงทุนเพ�อสรางรายรับอยางสม่ำเสมอใหแกผลู งทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว กองทุนหลักจะลงทุนในทรัพยสนิ
ที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพยสินประเภทดั้งเดิม (เชน ตราสารทุน และตราสารหนี้เปนตน) และทรัพยสินทางเลือกตางๆ ทั่วโลก (เชน หนวยทรัสตของทรัสต
เพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ตราสารหนีแ้ ปลงสภาพ หุน กูบ รุ มิ สิทธิและสกุลเงิน เปนตน) และมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินจิ
ของผูจ ดั การกองทุน
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
กองทุนหลักมุง เนนลงทุนในหุน ของบริษทั ทีผ่ า นการคัดสรรแลววาเปนบริษทั ชัน้ นำทีม่ กี ารเติบโตของสวนแบงทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทมี ผูบ ริหาร
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 โดยเฉลีย่
ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน ซึง่ กองทุนหลักเปนกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd
(Singapore) เนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษทั ทีม่ มี ลู คาตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโนมการลงทุนในระยะยาวทีด่ ี 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
เฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลค NAV กองทุนหลักเปนกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ และบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg)
S.A. โดยมีนโยบายลงทุนในหุน และหลักทรัพยอน� ทีเ่ กีย่ วของกับตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศจีนและบริษทั อ�นๆทีม่ คี วามสัมพันธใกลชดิ ทางเศรษฐกิจ
กับประเทศจีน โดยการลงทุนจะประกอบดวยหลักทรัพยทจ่ี ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยทง้ั ในประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน (offshore) และมี
การปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน
ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลทแคร เพ�อการเลี้ยงชีพ : UHCRMF
ความเสี่ยง 7
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND ซึง่ มีวตั ถุประสงค
ทีจ่ ะเนนในการลงทุนทีเ่ นนลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยทว่ั โลก และมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ยูโอบี โกลด เพ�อการเลี้ยงชีพ–H : UOBGRMF-H
ความเสี่ยง 8
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมต่ำกวา 80%
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเนนลงทุนในทองคำแทง เพ�อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคำในตลาดโลกหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
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