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วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง   โครงการแทนคําขอบคณุลกูค้าท่ีลงทนุในกองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) 

เรียน   ทา่นผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวติควบการลงทนุ (ยนิูตลิงค์)  
 

ตามท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั (“บลจ. ยูโอบี”) ได้มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนั

ชีวิตควบการลงทนุ (ยูนิตลิงค์) ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ท่ีถือหน่วยลงทนุใน กองทุน

เปิด ยูไนเต็ด อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) เข้าร่วมโครงการแทนคําขอบคณุสําหรับลกูค้า บลจ.ยโูอบี ดงัประกาศท่ีแนบมาด้วย   

บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะเรียนให้ทา่นทราบเก่ียวกบัโครงการดงักล่าว ดงันี ้
 

เงื่อนไขการร่วม “โครงการแทนคําขอบคุณสําหรับลูกค้า บลจ.ยูโอบี”  

สําหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) บริษัท พรูเดน็เชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

1. สําหรับผู้ ถือกรมธรรม์ท่ีคงยอดหน่วยลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคมั เดล่ี อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 

2563 โดยคงยอดหน่วยลงทนุดงักล่าว ตัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2563 ถงึวนัท่ี 21 กนัยายน 2563  

2. ผู้ ถือกรมธรรม์จะมีสิทธิรับหน่วยลงทนุกองทนุ UIDPLUS เพิ่มขึน้ในกรมธรรม์ ในอตัราร้อยละ 0.05 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข

การคงยอดหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทฯ จะคํานวณสิทธิในการรับของสมนาคณุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 กรณีท่ียอดหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั ระหว่างวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 - 21 กันยายน 2563 ในวนัใดวนัหนึ่งน้อยกว่ายอดหน่วย

ลงทนุ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 หน่วยลงทนุท่ีจะได้รับเพิ่มจะคํานวณจากยอดหน่วยลงทนุท่ีน้อยท่ีสุด ระหว่างช่วงเวลาคง

เงินดงักล่าว 

3.2 กรณีท่ียอดหน่วยลงทุน ณ สิน้วัน ระหว่างวันท่ี 20 มีนาคม – 21 กันยายน 2563 มากกว่ายอดหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี 19 

มีนาคม 2563 หน่วยลงทนุท่ีจะได้รับเพิ่มจะคํานวณจากยอดหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 

3.3 กรณีท่ียอดหน่วยลงทุน ณ สิน้วัน ระหว่างวันท่ี 20 มีนาคม – 21 กันยายน 2563 ในวันใดวันหนึ่งไม่มียอดหน่วยลงทุน

คงเหลือ ผู้ ถือกรมธรรม์จะไม่ได้รับสิทธิในการรับหน่วยลงทนุเพิ่ม  

3.4 ยอดหน่วยลงทุน ณ สิน้วัน หมายถึง ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือในกรมธรรม์ ณ สิน้วัน หลังการลดหน่วยลงทุนจากการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกและการถอนเงินบางส่วน และหลงัหกัค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าการประกนัภยั คา่ธรรมเนียมการรักษา

กรมธรรม์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ทัง้นี ้ไม่รวมยอดหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการชําระเบีย้ประกันฯ ปีต่อ 

เบีย้ประกนัภยัเพิ่มเตมิพิเศษ และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุดงักล่าว ภายหลงัวนัท่ี 19 มีนาคม 2563  

4. บริษัทฯ จะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ท่ีได้รับสิทธิตามเง่ือนไขข้างต้น ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับจดัสรร

หน่วยลงทนุจาก บลจ. ยโูอบี 

5. เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ี บลจ.ยโูอบี กําหนด   
         

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                    แผนกบริการกรมธรรม์ยนิูต ลิงค์ 

 

หนงัสือฉบบันีพิ้มพ์ออกจากระบบอตัโนมตั ิจงึไม่มีลายมือช่ือ 
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“โครงการแทนค าขอบคุณส าหรับลูกค้า บลจ. ยูโอบี” 

คงหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 21 กันยายน 2563 

รับฟรีหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) (เป็นไปตามเงื่อนไข)  

 
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 

1. บลจ. ยูโอบี จะให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนที่คงยอดหน่วยลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ณ วันที่ 19 
มีนาคม 2563 โดยคงยอดหน่วยลงทุนดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิรับหน่วยลงทุนกองทุน UIDPLUS ในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการคงยอดหน่วยลงทุน 
3. บลจ. ยูโอบี จะค านวณสิทธิในการรับของสมนาคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

4.1 กรณีที่ยอดหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 21 กันยายน 2563 ในวันใดวันหนึ่งน้อยกว่ายอดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2563 บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณ โดยค านวณจากยอดหน่วยลงทุนที่น้อยที่สุด ระหว่างช่วงเวลาคงเงินดังกล่าว 
4.2 กรณีที่ยอดหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 21 กันยายน 2563 มากกว่ายอดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 บลจ. ยู
โอบี จะมอบของสมนาคุณ โดยค านวณจากยอดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 
4.3 กรณีที่ยอดหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 21 กันยายน 2563 ในวันใดวันหนึ่งไม่มียอดหน่วยลงทุนคงเหลือ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการรับของสมนาคุณ 

4. บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณ โดยจะค านวณแยกตามบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
5. บลจ. ยูโอบี จะมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิตามโครงการแทนค าขอบคุณและคงหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขข้างต้น ภายในวันที่ 

30 ตุลาคม 2563 
6. โครงการแทนค าขอบคุณนี้จัดท าข้ึนส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบลจ. ยูโอบี 

และ/หรือตัวแทนอิสระ (ประเภทบุคคลธรรมดา) ที่ได้รับการแต่งต้ังจาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ังเฉพาะรายที่เข้าร่วมเท่านั้น  

7. ของสมนาคุณของโครงการแทนค าขอบคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ 
8. สนับสนุนของสมนาคุณโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

หมายเหตุ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)  – ระดับความเสี่ยง  4  
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์กร หน่วยงานของรัฐบาล องค์กรระหว่าง
ประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ าประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้กองทุนจะน าเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ค าเตือน  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน
กองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) เพื่มเติมที่ www.uobam.co.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ งานบริการนักลงทุน บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทร 0-2786-2222   
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