รายละเอียดกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
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รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด
ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF)
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เน้ นหุ้นกลุม่
ธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตสูง
บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF)
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ
แวลูพลัส ปั นผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF)
ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้ มการเติบโตที่
สม่าเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)
ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดมากกว่า 2% เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหลักทรัพย์รวม และ/
หรื อตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึง่ มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 25 อันดับ แรกในตลาดหลักทรัพย์ มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
70/30 ปั นผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF)
ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกาหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่เกิน
70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)
ลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื ้นฐานและผลการ
ดาเนินงานที่ดี มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตในอัตราสูง ทังนี
้ ้ กองทุนจะเน้ นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (UOBGBRMF)
พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (GBRMF)
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง และตราสารภาครัฐที่กระทรวงการคลังค ้าประกัน
ยูโอบี ออมทรั พย์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (UOBSVRMF)
ออมทรัพย์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (SVRMF)
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ระยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงินหรื อตราสารการเงินอื่นใดที่มีความมัน่ คง โดยคาดหวังผลตอบแทน
ระยะยาวที่สงู กว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ (UOBGARMF)
ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund (Class A) ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึง่ เป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพียงกองทุนเดียว เน้ น
ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี ้ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่ โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน บริ หารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A. โดยกองทุน UOBGARMF จะลงทุนใน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (UIFRMF)
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD
Dist (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างรายรับอย่างสม่าเสมอให้ แก่ผ้ ลู งทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึง่ รวมถึงทรัพย์สินประเภทดังเดิ
้ ม (เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี ้เป็ นต้ น) และทรัพย์สิน
ทางเลือกต่างๆ ทัว่ โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตราสารหนี ้แปลงสภาพ หุ้นกู้บรุ ิ มสิทธิและสกุลเงิน เป็ นต้ น)
ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (UOBEQRMF)
หุ้นทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (ERMF)
ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้ มหรื อปั จจัยพื ้นฐานดีเป็ นหลักเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีและคานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นเป็ นสาคัญ
บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-RMF)
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ
ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (UHCRMF)
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND (Bloomberg
code: UNIGHCU:SP) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่จะเน้ นในการลงทุนที่เน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลีย้ งชีพ –H (UOBGRMF-H)
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่า 80%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในทองคาแท่ง เพือ่ สร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคาในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดของกองทุน
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ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท
รับฟรี หน่ วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่ า 100 บาท
เงื่อนไขการรั บของสมนาคุณ
1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิ ในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD) โดยจะคานวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิ สะสม ภายใน
ช่วงเวลาส่งเสริ มการขาย (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2560)
2. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซื ้อและยอดสับเปลี่ยนเข้ าจากกองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี, กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี,
กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์, กองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี , กองทุนเปิ ด ไทย ตราสารหนี ้ หรื อกองทุนอื่นใดภายใต้ การจัดการของ บลจ. ยูโอบี ที่
กาหนด รวมกับยอดสับเปลี่ยนเข้ าจาก บลจ.อื่น ลบด้ วยผลรวมของยอดขายและยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุก
ประเภทของ บลจ. ยูโอบี ในช่วงเวลาส่งเสริ มการขาย
3. บลจ. ยูโอบี จะคานวณยอดเงินลงทุนสุทธิแยกตามเลขที่บญ
ั ชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ แต่ละผู้สนับสนุนการขาย โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบัตร
ประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีบญ
ั ชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ แต่ละผู้สนับสนุนการขายรายใดมากกว่า 1 บัญชี
บริ ษัทจัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขที่บญ
ั ชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ ผ้ สู นับสนุนการขายดังกล่าวรวมกัน และจะมอบของสมนาคุณเข้ า
บัญชีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสงู สุด
4. ยอดเงินลงทุนสะสมของผู้ถือหน่วยเพื่อรับสิทธิรับของสมนาคุณ บลจ.ยูโอบี จะคานวณจาก
4.1 ยอดเงินลงทุนสะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกประเภทของ บลจ. ซึง่ มียอดเงินลงทุนที่ไม่เกินสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้ รับในแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกาหนด (ไม่เกิน 15% ของเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อ
ปี ) รวมกับ
4.2 ยอดเงินลงทุนที่สบั เปลี่ยนมาจากกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.อื่น (โดยไม่จากัดจานวนเงินลงทุนที่สบั เปลี่ยนจากบริ ษัทจัดการอื่น)
5. เพื่อรับสิทธิในของสมนาคุณ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องไม่ทาการขาย สับเปลี่ยน หรื อโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคานวณยอดเงินลงทุนสุทธิ
สะสม หรื อทาการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบลจ.อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
6. บลจ. ยูโอบี จะทาการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD) ให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่ได้ รับสิทธิตามรายการส่งเสริ มการขาย ภายในวันที่
28 เมษายน 2560
7. รายการส่งเสริ มการขายนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการขายสาหรับลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายที่
ได้ รับการแต่งตัง้ ยกเว้ น ธนาคารทหารไทย และธนาคารซิตี ้แบงก์ทกุ สาขา โดยรายการส่งเสริ มการขายนี ้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อโอน
ให้ ผ้ อู ื่นได้
หมายเหตุ กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD) - กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ภาครัฐ ได้ แก่ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจทีีกระทรวงการคลั
่
งเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน
เงื่อนไขการรั บการลดหย่ อนภาษี
1. ขึ ้นอยู่กบั ฐานภาษี ผ้ ลู งทุนแต่ละราย
2. RMF สูงสุด 15% ของเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ กบข.
3. LTF สูงสุด 15% ของเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนที่ บลจ.แต่ งตัง้ หรื อที่บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th
คาเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดาเนินงานของ
กองทุนก่ อนตัดสินใจลงทุน ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกั บสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ท่ ีระบุ ไว้ ในคู่มือการลงทุ นในกองทุน LTF/RMF กองทุ น
UOBGARMF UHCRMF UIFRMF และ UOBGRMF-H มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในต่ างประเทศ ถึงแม้ ว่า
กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่ เนื่องจากกองทุนไม่ ได้ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวนผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่ าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
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