
เง�อนไขการรับของสมนาคุณ

1. รายการสงเสริมการขายนี้ ใหสิทธิลูกคาบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกลุมกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) กองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใตการบริหารจัดการ 

ของ บลจ.ยูโอบี และ/หรือ ยอดรายการสับเปลี่ยนเขาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น ทั้งนี้เฉพาะหนวยลงทุนที่มีอยูกอน

วันที่ 1 มกราคม 2563* ระหวางชวงเวลาสงเสริมการขาย วันที่  4 มกราคม - 30 ธันวาคม 2564 (หรือวันทำการสุดทายของเดือน ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ สำหรับลูกคา

ท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงต้ัง ยกเวน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำกัด 

2. บลจ.ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมเพ�อรับสิทธิรับของสมนาคุณ  โดยมีเง�อนไข ดังนี้

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

         ขายหรือรับซื้อคืน ไดแก ธนาคารซิตี้แบงก  บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมรวมของทุกบัญชีเพ�อสิทธิในการรับหนวยลงทุนของกองทุนเปด 

         ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)

    2.2 ลูกคาที่ลงทุนผาน ธนาคารซิตี้แบงก  บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมรวมทุกบัญชีเฉพาะของธนาคารซิตี้แบงก เพ�อสิทธิในการรับหนวยลงทุนกอง

         ทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (TCMF)

3. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง 

     3.1 ผลรวมของยอดซื้อและ/หรือยอดสับเปลี่ยนเขาจากกองทุนอ�นๆ ที่ไมใชกลุมกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) กองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใตการ

         บริหารจัดการ ของ บลจ. ยูโอบี 

     3.2 ยอดสับเปลี่ยนเขากองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น 

    3.3 ยอดรายการสับเปล่ียนเขาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ�น ท้ังน้ีเฉพาะหนวยลงทุนท่ีมีอยูกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563* 

    3.4 ยอดรายการโอนจาก PVD เขากลุม RMF ลบดวย ผลรวมของยอดขายคืนที่ไมเปนไปตามเง�อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด และยอดสับเปลี่ยนออกไป 

         บลจ.อ�น ในชวงเวลาสงเสริมการขาย

4. บลจ.ยูโอบี จะนับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม โดยพิจารณาจาก

    4.1 ลูกคาท่ีลงทุนผานบลจ. ยูโอบี และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกรายตามเง�อนไขท่ีระบุในขอ 1  ยกเวน ลูกคาท่ีลงทุนผานผูสนับสนุนการขายหรือ

         รับซ้ือคืน ไดแก ธนาคารซิต้ีแบงก บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมแยกตามเลขท่ีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตแตละผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

         หนวยลงทุน โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตแตละผู

         สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน รายใดมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตผูสนับสนุน

         การขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวรวมกัน และมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เขาบัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมียอดเงินลงทุน

         สุทธิสูงสุด ในกรณีที่มียอดเงินลงทุนสุทธิเทากันทุกบัญชีผูถือหนวยลงทุน จะมอบหนวยลงทุนของกองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) เขาในบัญชีที่มีการทำ

         รายการซื้อลาสุด

SSF-RMF
การลงทุนเพ�อการออม 

พรอมลดหยอนภาษี
ลงทุนในกลุมกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) / กองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ยอดสับเปลี่ยนเขา

กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) จากบลจ.อ�น* 

ทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรี ของสมนาคุณมูลคา 100 บาท  

ท้ังน้ี เปนไปตามเง�อนไขท่ี บลจ.และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ี บลจ. แตงต้ังกำหนด



 สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ที่ บลจ.แตงตั้งหรือที่บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต www.uobam.co.th

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เง�อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนกอน

ตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุน SSF และ RMF 

UOBSD-SSF การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุน UGISRMF UGQGRMF UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UOBGRMF-H UCHINARMF UJSMRMF USUSRMF UNIRMF UJAZZ-SSF UPOP-SSF 

UROCK-SSF UGQG-SSF UNI-SSF UGH-SSF UOBSHC-SSF UGIS-SSF UDB-SSF UCHINA-SSF และ USUS-SSF มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

*การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได

     4.2 ลูกคาท่ีลงทุนผาน ธนาคารซิต้ีแบงก   บลจ. ยูโอบี จะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมแยกตามเลขท่ีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตธนาคารซิต้ีแบงก โดยจะพิจารณาจาก

         หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตธนาคารซิต้ีแบงกมากกวา 1 บัญชี บริษัท

         จัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขท่ีบัญชีผูถือหนวยลงทุนภายใตธนาคารซิต้ีแบงกรวมกัน และมอบหนวยลงทุนกองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อ

         ผูลงทุนท่ัวไป (TCMF) เขาบัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด ในกรณีท่ีมียอดเงินลงทุนสุทธิเทากันทุกบัญชีผูถือหนวยลงทุน จะมอบหนวยลงทุน

         กองทุนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนิดเพ�อผูลงทุนทั่วไป (TCMF) เขาในบัญชีที่มีการทำรายการซื้อลาสุด  

5. ยอดเงินลงทุนสุทธิของผูถือหนวยเพ�อรับสิทธิรับของสมนาคุณ บลจ. ยูโอบี จะคำนวณจาก

    5.1 ยอดเงินลงทุนสุทธิของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนกลุมกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมียอดเงินลงทุนที่ไมเกิน

         สิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับ 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 2565 บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับสิทธิตามรายการสงเสริม

การขายตามเง�อนไขขางตน ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 

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 

กองทุนมุงลงทุนในหรือมีไวซ่ึง ตราสารแหงหน้ี, เงินฝาก, ตราสารเทียบเทาเงินฝาก (แตไมรวมถึงเงินฝากอิสลาม) โดยการลงทุนในตราสารแหงหน้ีน้ัน กองทุนจะลงทุนในตราสาร

ท้ังภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความม่ันคงและมีสภาพคลองสูงเปนหลัก

กองทุนเปด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) – ระดับความเสี่ยง  4 

กองทุนรวมตราสารหน้ี มีนโยบายเนนการลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวแลกเงินของธนาคารพาณิชย เงินฝากในธนาคารพาณิชย ตราสารหน้ีภาค

เอกชนท่ีมีอันดับความนาเช�อถือระดับ Investment Grade

เง�อนไขการรับการลดหยอนภาษ ี

• ขึ้นอยูกับฐานภาษีผูลงทุนแตละราย

• SSF สูงสุด 30% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี แตไมเกิน 200,000 บาทตอป ทั้งนี้เปนไปตามประกาศของกรมสรรพากร

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

  และประกันบำนาญ 

 

 

วิธีการรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนของลูกคา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เทานั้น

ผูลงทุนสามารถชำระดวยบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีหรือเช็ค ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 กรณีชำระเงินดวยบัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์

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



ยูโอบี ชัวร เดลี – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UOBSD-SSF                                ความเสี่ยง 1

เนนลงทุนในตราสารแหงหนี้ภาครัฐ ไดแก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐ ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง

เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน และเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝาก แตไมรวมถึงเงินฝากอิสลาม โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ย

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) 

ต้ังแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสราง

พ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย ทรัพยสินทางเลือก เชน ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินคาโภคภัณฑ และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ�นใดตามท่ีกฎหมาย

ก.ล.ต. กำหนด นอกจากน้ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช�อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) 

ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช�อถือ (Unrated) และตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) โดยข้ึนอยูกับนโยบาย

การลงทุนของกองทุนปลายทางน้ันๆ ท้ังน้ีกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

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 โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี

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

การบริหารการลงทุนอยางรอบคอบและมีวัตถุประสงคในการสรางการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไป

ในตราสารหน้ีประเภทตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลกอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสิน  กองทุนมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไมนอย

กวา 90% ของมูลคาเงินลงทุนตางประเทศ

ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพ�อการออม : UOBEQ-MSSF             ความเสี่ยง 6

ยูไนเต็ด ตราสารทุน – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม (UOBEQ-SSF)

ยูไนเต็ด ตราสารทุน – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออมพิเศษ (UOBEQ-SSFX)

ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกลาว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะ

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมถึงกอง ETF กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีจะนิยามใหม

ในอนาคต โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 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 โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเปนกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset 

Management Ltd (Singapore) และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟนด - หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : UNI-SSF                                     ความเสี่ยง 6

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนตางประเทศท่ีออกโดยบริษัทท่ัวโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม โดยเปนตราสารทุนของบริษัทท่ีเก่ียวของหรือไดรับ

ผลประโยชนจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังนี้

     ก) เปนบริษัทผูนำดานนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมทางธุรกิจใหม และหรือ

      ข) เปนบริษัทผูนำทางดานเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือใชประโยชนจากเทคโนโลยี และหรือ

      ค) เปนบริษัทที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชนจาก

ความกาวหนา และการพัฒนาทางเทคโนโลยีบริษัทจัดการจะมอบหมายให UOB Asset Management (Singapore) Limited เปนผูรับดำเนินการลงทุนในตาง

ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให Wellington Management Company เปนผูรับ

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

โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา NAV ของกองทุน ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter 

Unit Trust Managers Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคหลักเพ�อใหไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ัวโลก จะเนนลงทุนในทรัพยสินท่ีใหผลตอบแทนสูง ซ่ึงรวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (High Yield Bonds) 

ตราสารหนี้ที่ไมมีการจัดอันดับความนาเช�อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช�อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) 

ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี้อ�นๆ และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน กองทุนนี้จัดเปนประเภทผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน

ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟนด – หนวยลงทุนชนิดเพ�อการออม : USUS-SSF                ความเสี่ยง 6

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Sustainability Share Class PT (USD) 

(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดต้ังและ บริหารจัดการโดย 

Allianz Global Investors GmbH โดยมีนโยบายลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ในตราสารทุนของประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเปนตราสารทุนท่ีไดผานเกณฑการคัดเลือก

ตามหลักการ Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy) ที่มีการพิจารณาปจจัยการดำเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอม สังคม 

สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล และมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

S
S
F

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 ตราสารแหงหน้ีระยะส้ัน ธุรกรรมการเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวแลกเงินหรือตราสารการเงินอ�นใดท่ีมีความม่ันคง โดยคาดหวังผลตอบแทน

ระยะยาวที่สูงกวาเงินฝากของธนาคารพาณิชย

มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1)                   ความเสี่ยง 5 

มุงรักษาเงินตนเพ�อการเลี้ยงชีพ 2 (CPRMF2)

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 คือสวนสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไมเกิน 20% ในหลักทรัพยที่ดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง และถาเกิดกำไรจากการลงทุนในสวน

น้ี (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

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UGBFRMF                                     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
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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

เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา NAV กองทุนหลักเปนกองทุนท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) 

S.A. โดยมีนโยบายการลงทุนในหุนและหลักทรัพยอ�นที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนและบริษัทอ�นๆ ที่มีความสัมพันธใกลชิด

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 ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร

(Singapore) และอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศสิงคโปร โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเปน

สมาชิกของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคในการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารทุน

ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited
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รายละเอียดกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



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

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : USUSRMF                     ความเสี่ยง 6 

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Sustainability Share Class PT (USD) 

(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดต้ังและ บริหารจัดการโดย 

Allianz Global Investors GmbH โดยมีนโยบายลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ในตราสารทุนของประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเปนตราสารทุนท่ีไดผานเกณฑการคัดเลือก

ตามหลักการ Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy) ที่มีการพิจารณาปจจัยการดำเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอม สังคม 

สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล การลงทุนใน SRI Strategy คือการลงทุนในตราสารท่ีเปนไปตามหลักการ “การลงทุนเพ�อความย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ” 

ปจจัยท่ีใชในการพิจารณาการลงทุนเพ�อความย่ังยืน รวมถึงแตไมจำกัดเพียง การบริหารจัดการทรัพยากร ความเส่ียงตอภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีไมเพียงพอ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม - การกระจายตัวของความมั่งคั่ง สุขภาพ สวัสดิการ แรงงาน และ เสรีภาพทางเพศ ปจจัยดานสังคม - ความมี

ประสิทธิภาพของรัฐบาล การบริหารนโยบายการคลังท่ีโปรงใส ความเปนอิสระของธุรกิจ และการคอรรัปช่ัน ปจจัยดานธรรมาภิบาล - การลงทุนอยางมีความ

รับผิดชอบ รวมถึงแตไมจำกัดเพียง การดูแลรับผิดชอบ การมีสวนรวมของบริษัท และการทำ proxy voting และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟนด เพ�อการเลี้ยงชีพ : UNIRMF                  ความเสี่ยง 6

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ United Global Innovation Fund Class A USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเปน

กองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร และเปนกองทุนที่จัดตั้ง (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร (Monetary Authority of 

Singapore and Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาด

ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดย

เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน

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
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รายละเอียดกองทุนรวมเพ�อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
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