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รายละเอียดกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ประเภท รายละเอยีดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับ

ความเสียง 

LTF 

 ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม เน้นหุ้นกลุม่ธุรกิจทีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงู  

 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) 

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีระบบธรรมาภิบาลทีดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาล

ของหน่วยงานตา่งๆ   

 แวลพูลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) 

ลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะคดัเลือกบริษัททีมีปัจจยัพนืฐานและผลประกอบการ

ดี มีแนวโน้มการเติบโตทีสมาํเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงนิ มนีโยบายจา่ยเงินปันผล 

 Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)  

ลงทุนในตราสารแห่งทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีมลูค่าตามราคาตลาดมากกว่า % เมือเทียบกับขนาด

ของตลาดหลกัทรัพย์รวม และ/หรือตราสารแห่งทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึงมีมลูค่าหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาดสงูสดุ  อนัดบัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผล 

 /  ปันผล หุ้นระยะยาว ( / -D LTF) 

ลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยกําหนดสดัส่วนการลงทนุในหุ้นและตราสารกงึหนีกึงทนุ 

โดยเฉลียรอบปีบญัชีไมเ่กิน % ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

 ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) 

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมี

ปัจจยัพืนฐานและผลการดําเนินงานทีดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู ทงันี กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก  

6 

RMF 

 ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลยีงชพี (UOBGBRMF) 

 พันธบัตรเพือการเลยีงชพี (GBRMF) 

ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล ตวัเงินคลงั และตราสารภาครัฐทีกระทรวงการคลงัคําประกนั 
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 ยูโอบี ออมทรัพย์เพือการเลยีงชพี (UOBSVRMF) 

 ออมทรัพย์เพือการเลยีงชพี (SVRMF) 

ลงทนุในเงินฝาก ตราสารแหง่หนีระยะสนั ธุรกรรมการเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตวัแลกเงินหรือตราสารการเงนิอืนใดทีมีความมนัคง 

โดยคาดหวงัผลตอบแทนระยะยาวทีสงูกวา่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
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 ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพือการเลยีงชพี (UOBGARMF) 

ลงทนุในกองทนุ BGF Global Allocation Fund (Class A) ทีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึงเป็นกองทนุเพือผู้ลงทนุทวัไป

เพียงกองทนุเดียว เน้นลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีทงัภาครัฐและเอกชนในตา่งประเทศทวัโลกในสภาวการณ์ปกติไมน้่อย

กว่า ร้อยละ 70 ของมูลค่าท รัพย์สินสุทธิของกองทุน บ ริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A. โดยกองทุน 

UOBGARMF จะลงทุนใน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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ประเภท รายละเอยีดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับ

ความเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMF 

 ยูไนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด์ เพือการเลยีงชพี (UIFRMF) 

ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น  UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist 

(กองทุนหลกั) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพือสร้างรายรับอย่างสมําเสมอให้แก่ผู้ลงทนุและการเติบโตของเงิน

ลงทนุในระยะกลางและระยะยาว กองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินทีหลากหลายซงึรวมถึงทรัพย์สินประเภทดงัเดิม (เชน่ ตราสาร

ทนุ และตราสารหนีเป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทวัโลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ตราสารหนีแปลงสภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกลุเงนิ เป็นต้น)  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทจีิค บอนด์ ฟันด์ เพือการเลยีงชพี (UGISRMF) 

เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลกั) โดยกองทุนหลกัมีเป้าหมายสร้าง

กระแสรายได้ โดยเน้นการบริหารลงทนุเชิงรุก มีความยืดหยุน่ในการปรับพอร์ตการลงทนุ มกีารกระจายไปยงัตราสารหนีทวัโลกที

หลากหลาย เชน่ ตราสารหนีทีมีรายได้จากสินเชือจํานองอสงัหาริมทรัพย์ หรือรายได้จากสินทรัพย์อืนๆ เพอืโอกาสสร้างรายได้ที

สมาํเสมอในระยะยาวจากการลงทนุตราสารหนีทวัโลกทสีอดคล้องกบัการลงทนุเพือวางแผนเกษียณอาย ุ 

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ   
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 ยูโอบี ตราสารทุนเพือการเลยีงชพี (UOBEQRMF) 

 หุ้นทนุเพอืการเลยีงชพี (ERMF)  

ลงทนุในตราสารแห่งทนุทีมีแนวโน้มหรือปัจจยัพืนฐานดีเป็นหลกัเพือสร้างผลตอบแทนทีดีและคํานึงถึงความเสียงทีจะเกิดขึน

เป็นสําคญั   

 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-RMF) 

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีระบบธรรมาภิบาลทีดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาล

ของหน่วยงานตา่งๆ   
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 ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพือการเลยีงชพี (UHCRMF) 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ  กองทุน UNITED GLOBAL 

HEALTHCARE FUND (Bloomberg code: UNIGHCU:SP) ซึงมีวตัถุประสงค์ทีจะเน้นในการลงทุนทีเน้นลงทนุในตราสารทุน

ของบริษัททีดําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทวัโลก  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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 ยูโอบี โกลด์ เพือการเลยีงชพี –H (UOBGRMF-H) 

ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลกั) ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลีย

รอบปีบัญชีไม่ตํากว่า % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้าง

ผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของ

กองทนุ  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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เงือนไขการรับของสมนาคุณ 

1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี (UOBID) โดยจะคํานวณจากยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม ภายใน

ช่วงเวลาสง่เสริมการขาย (ระหว่างวนัที  กมุภาพนัธ์   -  มกราคม ) 

2. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซือและยอดสบัเปลียนเข้าจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี, กองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี, 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์, กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี, กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี หรือกองทนุอืนใดภายใต้การจดัการของ บลจ. ยโูอบี ที

กําหนด รวมกับยอดสบัเปลียนเข้าจาก บลจ.อืน  ลบด้วยผลรวมของยอดขายและยอดสบัเปลียนออกจากกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุก

ประเภทของ บลจ. ยโูอบี ในช่วงเวลาสง่เสริมการขาย  

3. บลจ. ยโูอบี จะคํานวณยอดเงินลงทนุสทุธิแยกตามเลขทบีญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขาย โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบตัร

ประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขายรายใดมากกว่า  บญัชี

บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิจากทกุเลขทบีญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ผู้สนบัสนนุการขายดงักลา่วรวมกัน และจะมอบของสมนาคณุเข้า

บญัชีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมียอดเงินลงทุนสทุธิสงูสดุ ในกรณีทีมียอดเงินลงทนุสุทธิเท่ากันทกุบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมอบของสมนาคณุเข้าใน

บญัชีทีมีการทํารายการซือลา่สดุ 

4. ยอดเงินลงทนุสะสมของผู้ ถือหน่วยเพือรับสทิธิรับของสมนาคณุ  บลจ.ยโูอบี จะคํานวณจาก 

.  ยอดเงินลงทนุสะสมของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุ LTF และ กองทนุ RMF ทกุประเภทของ บลจ. ซงึมียอดเงินลงทนุทีไม่เกินสิทธิประโยชน์

ทางภาษีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิได้รับในแตล่ะประเภทตามทีกฎหมายกําหนด (ไม่เกิน % ของเงินได้ทีต้องเสียภาษีแตไ่ม่เกิน ,  บาทต่อ

ปี) รวมกบั 

.  ยอดเงินลงทนุทีสบัเปลียนมาจากกองทนุ LTF และกองทนุ RMF ของ บลจ.อืน (โดยไม่จํากดัจํานวนเงินลงทนุทีสบัเปลียนจากบริษัทจดัการอืน) 

5. เพือรับสิทธิในของสมนาคณุ   ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไม่ทําการขาย สบัเปลียน หรือโอนเปลียนมือหน่วยลงทนุทีใช้ในการคํานวณยอดเงินลงทนุสทุธิ

สะสม หรือทําการโอนหน่วยลงทนุดงักล่าวไปยงับลจ.อืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวนัที  กมุภาพนัธ์  

6. บลจ. ยโูอบี จะทําการซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อนิคมั เดลี (UOBID)ให้แก่ผู้ลงทนุทีได้รับสทิธิตามรายการสง่เสริมการขาย ภายในวนัที 

30 เมษายน   

7. รายการส่งเสริมการขายนีจดัทําขนึเพือสง่เสริมการขายสําหรับลกูค้าทีเปิดบญัชีซอืขายหน่วยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายที

ได้รับการแต่งตงั ยกเว้น ธนาคารทหารไทย และธนาคารซติแีบงก์ทกุสาขา โดยรายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถแลกเปลียนเป็นเงินสดหรือโอน

ให้ผู้ อืนได้ 

8. ผู้ลงทนุทีได้รับสทิธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี จะไม่สามารถรับสทิธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการขายอืนๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั และ/

หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  

หมายเหต ุกองทุนเปิด ยูโอบี อนิคัม เดลี (UOBID) – ระดบัความเสียง    

กองทนุรวมตราสารหนี มีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารหนีในประเทศ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตวัแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 

ตราสารหนีภาคเอกชนทีมีอนัดบัความน่าเชือถือระดบั Investment Grade 

เงือนไขการรับการลดหย่อนภาษี 

1. ขนึอยู่กบัฐานภาษีผู้ลงทนุแตล่ะราย 

2. RMF สงูสดุ % ของเงินได้ทีต้องเสียภาษี แตไ่ม่เกิน ,  บาทตอ่ปี เมือรวมกบัเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทนุสํารองเลียงชีพ และ กบข. 

3. LTF สงูสดุ % ของเงินได้ทีต้องเสียภาษี แตไ่ม่เกิน ,  บาทต่อปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิมเติม ติดต่อ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนที บลจ.แต่งตังหรือทีบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

โทร. - -  เวบ็ไซต์ www.uobam.co.th 

คําเตือน  การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงือนไข ผลตอบแทน ความเสียง และผลการ

ดาํเนนิงานของกองทนุก่อนตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูเกียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีระบุไว้ในคู่มอืการลงทนุในกองทนุ LTF/RMF 

กองทุน UGISRMF มีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  กองทุน UOBGARMF UHCRMF UIFRMF และ 

UOBGRMF-H มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึนจากการลงทนุในต่างประเทศ ถงึแม้ว่ากองทนุอาจป้องกันความเสียงตามดุลยพนิิจ

ของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนทังจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตรา

แลกเปลียน/หรือได้รับเงนิคืนตาํกว่าเงนิลงทนุเริมแรกได้ 

ยอดเงนิลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทนุ RMF ทุกๆ ,  บาท  

รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี อินคัม เดล ีมูลค่า  บาท 


