
เง�อนไขการรับของสมนาคุณ

1. รายการสงเสริมการขายน้ีใหสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายกองทุนโดยตรงกับบลจ.ยูโอบี (เลขบัญชีผูถือหนวยลงทุนข้ึนตน

ดวย 999) และทำการซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูไนเต็ด ฟกซ อินคัม ฟนด ออฟ ฟนด หนวยลงทุนชนิดเพ�อผูลงทุนท่ัวไป

UFFF ผานระบบ Premier Online หรือ Mobile Application ของ บลจ. ยูโอบี เทานั้น ระหวางชวงเวลาสงเสริมการขาย

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564  โดยยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิทุก ๆ 100,000 บาท รับฟรี หนวยลงทุนกองทุนเปด

ยูโอบี ชัวร เดลี มูลคา 100 บาท สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท ตอเลขบัญชีผูถือหนวย

        ตารางตัวอยางการคำนวณเพ�อรับของสมนาคุณ

เฉพาะลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายกองทุนโดยตรง (เลขบัญชีผูถือหนวยลงทุนขึ้นตนดวย 999) ที่มียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ 

ในหนวยลงทุนของ กองทุนเปด ยูไนเต็ด ฟกซ อินคัม ฟนด ออฟ ฟนด หนวยลงทุนชนิดเพ�อผูลงทุนท่ัวไป (UFFF) 

โดยลงทุนผานระบบ Premier Online หรือ Mobile Application ของ บลจ. ยูโอบี เทานั้น

ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิทุกๆ 100,000 บาท รับฟรี หนวยลงทุนกองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี 100 บาท 

พิเศษ สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายกองทุนโดยตรงกับ บลจ. ยูโอบี  

ยอดซ้ือหนวยลงทุนสะสมสุทธิ* ของกองทุน UFFF ทุกๆ 100,000 บาท 

รับฟรี หนวยลงทุน UOBSD 100 บาท

ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ (บาท) หนวยลงทุนกองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี (บาท)

100100,000

1,000,000

10,000,000

1,000

10,000*

*สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท ตอเลขบัญชีผูถือหนวย



สอบถามเพิ่มเติม ติดตอ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 0-2786-2222 หรือ thuobamwealthservice@uobgroup.com

หมายเหตุ 

Premier Online หรือ Mobile Application (UOBAM Invest) ของบลจ. ยูโอบีคือ ระบบอินเตอรเน็ตเทรดด้ิงสำหรับการลงทุน

ในกองทุนซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท หรือระบบ Premier Online ไดพัฒนาใหมีฟงกชั่นตาง ๆ ไดดังนี้

   1. ทำรายการซื้อหนวยลงทุนลวงหนา

   2. วางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (Regular Saving Plan)

   3. เปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไดทันทีผานระบบ Premier online เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท สถานะภาษี เปนตน

   4. เลือกบัญชีเงินฝาก เพ�อชำระคาซื้อหนวยลงทุน หรือรับคาขายคืนหนวยลงทุนไดถึง 6 ธนาคาร (UOB, TMB, SCB, 

      Krungsri, KBANK, BBL)

   5. ตรวจสอบรายการกองทุน มูลคาหนวยลงทุน พอรตการลงทุนและประวัติการจายปนผล

   6. ตรวจสอบจำนวนเงินลงทุน/จำนวนหนวยลงทุนของกองทุน SSF ที่ซื้อและขายไดในแตละป

   7. เลือกดูพอรตการลงทุนจากบัญชีผูถือหนวยที่มีหลายบัญชีได จากการเขาระบบ Premier online เพียงครั้งเดียว

   8. พิมพหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน RMF และ SSF เพ�อย�นแบบภาษีประจำป

บริการสำหรับทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผานระบบอินเตอรเน็ต เพ�อเปนชองทางใหมสำหรับผูถือหนวยลงทุน 

โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถลงทุนไดอยางสะดวกสบายไมวาจะอยูที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม

2. ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ผลรวมของยอดซื้อสุทธิเฉพาะในชวงระยะเวลาสงเสริมการขาย ยอดซื้อทั้งหมดหักดวย

   ยอดขายคืนทั้งหมด ของกองทุนเปด ยูไนเต็ด ฟกซ อินคัม ฟนด ออฟ ฟนด หนวยลงทุนชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (UFFF) 

   ตามเง�อนไขในขอ 1 ในระหวางชวงเวลาสงเสริมการขาย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 

3. บลจ. ยูโอบี จะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ แยกตามแตละ

   เลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทุน

4. เพ�อรับสิทธ์ิในของสมนาคุณ ผูถือหนวยลงทุนตองไมทำการขาย สับเปล่ียน หรือโอนเปล่ียนมือหนวยลงทุนท่ีใชในการคำนวณ

   ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หรือทำการโอนหนวยลงทุนดังกลาวไปยังบลจ. อ�น ไมวากรณีใดๆ จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

   บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ ไดรับสิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายตามเง�อนไขขางตน 

   ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

5. รายการสงเสริมการขายนี้ จัดทำขึ้นเพ�อสงเสริมการขายสำหรับลูกคาประเภทนิติบุคคลที่ทำรายการซื้อขายหนวยลงทุนกับ 

   บลจ. ยูโอบี ผานระบบ Premier Online หรือ Mobile Application ของ บลจ. ยูโอบี

6. ผูลงทุนท่ีไดรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายน้ี จะไมสามารถรับสิทธิประโยชนในรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ในชวง

   เวลาเดียวกัน และ/หรือ ยอดเงินลงทุนเดียวกัน 

7. ของสมนาคุณนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือโอนใหผูอ�นได

8. ในฐานะผูสนับสนุนของสมนาคุณโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

   ของสมนาคุณโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

9. ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือขอโตแยงใดๆ คำตัดสินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ถือเปนท่ีส้ินสุด

INVEST

ดาวนโหลด

UOBAM Invest

ลิงกเขาสูระบบ

Premier online

https://echannel.uobam.co.th/fundcyber/Account/SignUp
https://apps.apple.com/th/app/uobam-invest-thailand/id1300074943
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uobam.premier


คำเตือน  

การลงทุนมีความเสี่ยง แมวากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนไดเฉพาะทรัพยสินที่มีความเสี่ยงต่ำแตก็มีโอกาสขาดทุนได ผูลงทุนควร

ทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดำเนินงานกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน  

ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการ

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด

• กองทุนเปด ยูไนเต็ด ฟกซ อินคัม ฟนด ออฟ ฟนด 

หนวยลงทุนชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) 

ตางประเทศ และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวมอ�นที่อยูภายใตการ

บริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายการลงทุนใน

ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล หรือภาคเอกชน

ในตางประเทศเปนผูออกอยางนอย 2 กองทุน ซึ่งนโยบายการลงทุนของ

กองทุนดังกลาวจะสงผลใหมี Net Exposure ในตราสารหนี้ตางประเทศ 

โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช�อถือต่ำ 

กวาอันดับที่ลงทุนได (non-investment grade) หรือที่ไมมีการจัดอันดับ

ความนาเช�อถือ (unrated bond) ดังนั้นหากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอ

การลงทุนดังกลาวผูลุงทนุอาจสูญเสียการลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจ

ลงทุน ในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ�อปองกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคา เงินลงทุนในตางประเทศ

• กองทุนเปด ยูโอบี ชัวร เดลี - หนวยลงทุนชนิดผูลงทุนทั่วไป

เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาล ไดแก ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย สวนท่ีเหลือจะนำไปลงทุนในเงิน

ฝากธนาคาร

ระดับ
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