กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
UOB Smart Global Healthcare Fund: UOBSHC
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

ปี ที่ 6

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ปี ท่ ี 6

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ

5,000,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย

ผู ด้ ูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนือความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอืน คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามทีได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ทีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ซึงในที
นีคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ
วันทําการซือหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วันทีบริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
ตามทีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ
วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วันทีบริษท
ั จัดการกําหนดให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ ทังนีตามทีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หมายถึง บุคคลทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาํ หน้าทีขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการที
คํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่า
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FrontEnd Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ซือหน่วยลงทุน
โดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (BackEnd Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)
ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างทีกองทุนจะเรียกเก็บจากผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กล่าวได้วา่ ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนนี โดยหลักคือค่าชดเชยต้นทุนและค่า
ใช้จา่ ยในส่วนทีเป็นของผูถ
้ อ
ื หน่วยรายทีทําการขายคืน อนึงส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนนี จะถูกนับรวมเข้าเป็นรายได้อืนๆ
ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแต่อย่างใด
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง ส่วนต่างทีกองทุนจะเรียกเก็บจากผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนในกรณีทมี
ี
การสังซือหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครังแรก (ถ้ามี) กล่าวได้วา่ ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนีคือส่วนค่าชดเชยต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละครังทีมีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน อนึงส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี
จะนับรวมเข้าเป็นรายได้อนๆ
ื ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแต่อย่างใด
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตังแต่วน
ั ทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องจนถึงปัจจุบน
ั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิมหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหรื
ื
อผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
หรือการจ่ายเงินซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องแทนการเพิมหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน
ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตังแต่สองกองทุนรวมขึนไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตังกองทุนรวมใหม่
ขึนมาเพือซือหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าทีของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตังแต่สองกองทุนรวมขึนไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมทีรับโอนซือ
หรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าทีของกองทุนรวมทีโอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมทีโอน
ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม แล้วแต่กรณี
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อา้ งอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึงทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพือรองรับใบแสดงสิทธิ
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคําสังต่าง ๆ ทังทีมีอยูใ่ นปัจจุบน
ั
และทีแก้ไขเพิมเติม
คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเกียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ทีแจกจ่ายให้กบ
ั ผูล
้ งทุน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้ความรูค
้ วามเข้าใจแก่ ผูล
้ งทุน เกียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทจะได้
ี
รบ
ั เมือผูล
้ งทุนปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไข
การลงทุนทีกรมสรรพากรกําหนดไว้ และการชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ หากผูล
้ งทุนปฏิบต
ั ไ
ิ ม่เป็นไปตาม
เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบียเงินให้กย
ู้ ม
ื ของสถาบันการเงิน
บริษท
ั จดทะเบียน หมายถึง บริษท
ั ทีมีหน
ุ้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจการ หมายถึง บริษท
ั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีมีหลักทรัพย์ซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์
หรือบริษท
ั มหาชน จํากัด ทีมีลักษณะตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษท
ั ใหญ่และบริษท
ั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีกาํ หนดเกียวกับการจัดทํางบการเงิน
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รวม
คําเสนอซือ หมายถึง คําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบียเงินให้กย
ู้ ม
ื ของสถาบันการเงิน
บริษท
ั จดทะเบียน หมายถึง กองทุ
บริษท
ั ทีน
มีห
น
้
ุ
จดทะเบี
ย
นในตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
ประเทศไทย
เปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
กิจการ หมายถึง บริษท
ั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีมีหลักทรัพย์ซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์
หรือบริษท
ั มหาชน จํากัด ทีมีลักษณะตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษท
ั ใหญ่และบริษท
ั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีกาํ หนดเกียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม
คําเสนอซือ หมายถึง คําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายทีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึงออกภายใต้กฎหมาย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึงความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิมเติมเป็นคราวๆ)
กองทุนฟืนฟู หมายถึง กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนรวมเปิด หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หมายถึง กองทุนรวมอีทเี อฟทีตังขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถินใน
ภูมิภาคตามโครงการจัดตังกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะทีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของทีประชุมกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
กองทุนรวมวายุภก
ั ษ์ หมายถึง กองทุนรวมทีจัดตังขึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุม
่
(collective investment scheme) ทังนี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถึง กองทุน exchange traded fund ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน infra หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของประเทศต่าง ๆ ซึงได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ตาม 1. ทังนี ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
กองทุน property หมายถึง กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
กองทุน UI หมายถึง กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
การลดความเสียง หมายถึง การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives ทีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต้องการลดความเสียง
4. สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เงินฝากหรือ ตราสารเทียบเท่า เงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร เพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร ออมสิน
ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด
ดัชนีเงินเฟ้อ หมายถึง ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ
ตราสารกึงหนีกึงทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้
ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทีออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศนัน
ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพือการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ทีมี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จาก ผู้เสนอซือหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารในการซือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้
บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขายเป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือ
ระบบนัน
ธปท. หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธพ. หมายถึง ธนาคารพาณิชย์
บค. หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บง. หมายถึง บริษท
ั เงินทุน
บล.
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์
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บลจ. หมายถึง บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล

1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จาก ผู้เสนอซือหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารในการซือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้
บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขายเป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือ
ระบบนัน
ธปท. หมายถึง ธนาคารแห่งกองทุ
ประเทศไทย
นเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ธพ. หมายถึง ธนาคารพาณิชย์
บค. หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บง. หมายถึง บริษท
ั เงินทุน
บล. หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์
บลจ. หมายถึง บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
บริษท
ั จดทะเบียน หมายถึง บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซือขายได้ใน SET
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
ล่าสุด
บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
ล่าสุด
แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม (ฉบับที 6)
ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี
ศูนย์ซือขาย derivatives หมายถึง ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ทีได้รบ
ั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน
หน่วย CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วย infra หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐาน
ซึงอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐานตาม 1. ทังนี ไม่ว่าจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงอยู
ึ
ใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุ้นกู้ระยะสัน หมายถึง หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้
B/E หมายถึง ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)
benchmark หมายถึง ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี
ี การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน
counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา
CRA หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ทกํ
ี าหนด
ไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5 ของประกาศทีทน. 14/2560
credit derivatives หมายถึง derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สินทีได้รับการ
ประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันที
จะต้องชําระเงินให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเมือเกิดเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินทีได้รับการ
ประกันความเสียง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
credit event หมายถึง เหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนีตามตราสาร
หรือสัญญา
currency risk หมายถึง ความเสียงด้าน FX
delta หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา
แล้วแต่กรณี
derivatives หมายถึง สัญญาซือขายล่วงหน้า
derivatives on organized exchange หมายถึง derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives
discount rate หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารนั
น
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DW หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
foreign REIT หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการ

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนีตามตราสาร
หรือสัญญา
currency risk หมายถึง ความเสียงด้าน FX
delta หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา
แล้วแต่กรณี
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
derivatives หมายถึง สัญญาซือขายล่วงหน้า
derivatives on organized exchange หมายถึง derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives
discount rate หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารนัน
DW หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
foreign REIT หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
FX หมายถึง อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัททีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน
guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
investment grade หมายถึง credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้
IOSCO หมายถึง International Organization of Securities Commissions
IPO หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก (Initial Public Offering)
issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
market price หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด
MF หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
MMF หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สน
ิ นัน
Nonretail MF หมายถึง กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทีมิใช่ราย
ย่ อ ย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
notional amount หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
obligation หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligationcategory &
obligation characteristics)
options หมายถึง สัญญาทีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives
P/N หมายถึง ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
portfolio duration หมายถึง อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่า
ตามมาตรฐานสากล
product limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ
regulated market หมายถึง ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือขายตราสารระหว่าง
กั น ได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงาน
ทีทําหน้าทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์
PVD หมายถึง กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)
repo หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)
reverse repo หมายถึง ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
SBL หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
securities lending หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
SET หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
share warrants หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้
single entity limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
SIP หมายถึง Specific Investment Products
SN หมายถึง ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
sovereign rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ ซึงเป็นการประเมินความ
เสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน
TBMA หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)
TSFC หมายถึง บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities
Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
TSR หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง
WFE หมายถึง World Federation of Exchanges
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1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

sovereign rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ ซึงเป็นการประเมินความ
เสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน
TBMA หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)
TSFC หมายถึง บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities
Finance Corporation) ตามกฎหมายว่
าด้ด
วยหลั
ทรัพสมาร์
ย์และตลาดหลั
กทรัพย์ เฮลท์แคร์ ฟันด์
กองทุนเปิ
ยูโกอบี
ท โกลบอล
TSR หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง
WFE หมายถึง World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : UOB Smart Global Healthcare Fund
1.3. ชือย่อ : UOBSHC
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :
เว้นแต่เข้าเงือนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือหลังจากสินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตังกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษท
ั จัดการจะคืนเงินให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
(2) เมือมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอืนใดเพือประโยชน์
โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรก บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเสนอขายหน่
ี
วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะขอวงเงิ
ี
นลงทุนในต่างประเทศเพิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายอืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเพิมเงินทุนจด
ทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดทีจะเกิดขึนแก่กองทุน และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายอืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเพิมเงินทุนจด
ทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดทีจะเกิดขึนแก่กองทุน และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

นเปิดบาท
ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วกองทุ
ย : 10.0000
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
 ทังนี มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และมูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บลด ยกเว้นหรือเปลียนแปลงมูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และ/หรือมูลค่าขันต่าํ ของ
การสังซือครังถัดไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือระดมเงินทุนจากผูล
้ งทุนทีแสวงหาโอกาสในการลงทุนทีมากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายทีจะสร้างผล
ตอบแทนทีดีให้แก่ผล
ู้ งทุนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึงเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษท
ั ที
ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ โดยเฉลียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
และส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์อนใดที
ื
ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : HELTH

ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United Global Healthcare Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในประเทศ : สิงคโปร์ (SINGAPORE)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
ไม่มี
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3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
ไม่มี

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : การลดความเสียง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลือนไหวตามดัชนีชีวัด (passive
management/index tracking)
3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI AC World Health Care Index สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ: ซึงเป็นดัชนีทเปรี
ี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ:
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั บริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
รายละเอียด :
(1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ United Global Healthcare Fund โดยเป็น Authorised
scheme ทีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภาย
ใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึงเป็นสมาชิกของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนทีเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที
ดําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั
ซึงมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. และกองทุน
หลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึงกองทุนหลักอาจป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนตาม
ดุลพินจ
ิ ของผูจ
้ ด
ั การกองทุน และบริษท
ั จัดการจะทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ในสกุลเงินอืนใด หากมีการเปลียนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอืนใดโดยเร็ว นับตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว ทังนี กองทุน
หลักจะนําเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศทีกองทุนหลักไปลงทุน
(2) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Global Healthcare Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กําหนด แต่ทงนี
ั จะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยส่วนทีเหลือจะลงทุนในทรัพย์สน
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้อง
กับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลียนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งการใช้
เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดย
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ทังนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลก
ั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured

โดยส่วนทีเหลือจะลงทุนในทรัพย์สน
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้อง
กับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื
อมีไน
ว้ซ
งสั
ึ ดญยู
ญาซื
อขายล่
วงหน้
(Derivatives)
ทีมีตแ
ัวแปรเป็
อัต
กองทุ
เปิ
โอบี
สมาร์
ทา โกลบอล
เฮลท์
คร์ ฟันน
ด์ราแลกเปลียนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งการใช้
เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดย
รวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน
ทังนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลก
ั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนีทีไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non
– investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัน

(3) ในกรณีที United Global Healthcare Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) โดยมี
อัตราส่วนรวมกันทังหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพือให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ
15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ทังนี การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะ
ดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทีรับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีทีเกิดจากปัจจัยทีควบคุมไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรทีทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสินโดยไม่ชักช้า หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลียในรอบปี
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ บริษัทจะดําเนินการ ดัง
ต่อไปนี
(ก) บริษท
ั จัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินให้เสร็จสินโดยไม่ชก
ั ช้า และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่กองทุน (ถ้ามี) เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จา่ ยสํารองค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด

(4) ในกรณีทที
ี บริษท
ั จัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน United Global
Healthcare Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือไม่สามารถลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อก
ี ต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงาน
กํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จน
อาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล
้ งทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีทีกองทุนUnited
Global Healthcare Fund ได้เลิกโครงการในขณะทีบริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูโอบี สมา
ร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ทังนี เมือปรากฏกรณีดังกล่าว บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่าง
ประเทศอืนใดทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้าย
กองทุนดังกล่าว บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครังเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดัง
กล่าวกองทุนอาจมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนทีบริหารและจัดการลงทุน
โดย UOB Asset Management Ltd. หรือไม่ก็ได้ หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิด ยู
โอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รบ
ั มติเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว ทังนี หากมีการดําเนินการดัง
กล่าว บริษท
ั จัดการจะแจ้งโดยประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน
(5) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยุ
ี
ตโิ ครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุนเพือส่ง
เงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมเพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการจัดตังกองทุน ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษท
ั จัดการจะคืนเงินให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดตังและบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี
 ผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
 กรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
 กรณีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กรณีทกองทุ
ี
นมีจาํ นวนเงินทีได้รบ
ั จากการทีเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุน และ/หรือไม่เพียง
พอต่อการส่งเงินไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
 10/10/2562
กรณีทมี
ี เหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของผูถ
้ ยอ
ื ดโครงการจั
หน่วยลงทุนดโดยรวม
รายละเอี
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ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการตามหลัก

ข้อกําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดตังและบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี
 ผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
 กรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
 กรณีไม่สามารถสรรหา และ/หรื
อลงทุ
นในกองทุ
นรวมต่
างประเทศใดๆ
ทีมีนเฮลท์
โยบายการลงทุ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กองทุ
นเปิ
ด ยูโอบี
สมาร์
ท โกลบอล
แคร์ ฟันนทีด์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กรณีทกองทุ
ี
นมีจาํ นวนเงินทีได้รบ
ั จากการทีเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุน และ/หรือไม่เพียง
พอต่อการส่งเงินไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
 กรณีทมี
ี เหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้งเหตุทกองทุ
ี
นหลักมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วน
ั ทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที
ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นเพือให้ผท
ู้ สนใจจะลงทุ
ี
นรับรูแ
้ ละเข้าใจ
เกียวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
กองทุน United Global Healthcare Fund จัดตังเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ Monetary Authority of
Singapore (MAS) อนึงตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวม
กันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน แต่เนืองจากกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์
ฟันด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุน
หลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนดประเภทกองทุนตามชือหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึง
เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้
ทังนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรืองการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นาํ มาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการ
ลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่วน
ั จดทะเบียนกองทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)
ชือกองทุน :

United Global Healthcare Fund

ผูจ
้ ด
ั การกองทุน :

UOB Asset Management

วันทีจัดตังกองทุน :

21 สิงหาคม 2000

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีวต
ั ถุประสงค์ในการลงทุนทีเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษท
ั ทีดําเนิน
ธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั
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ขันตอนการลงทุนใช้แนวทางจากด้านล่างขึน (Bottomup) เพือมองหา
บริษท
ั ทีมีคณ
ุ ภาพดี โดยเบืองต้นแบ่งออกเป็น 4 หมวดธุรกิจย่อย (Sub
sectors) ได้แก่
หมวดเภสัชกรรมทัวไป (Major Pharmaceuticals)
หมวดเทคโนโลยีชวี ภาพและเภสัชกรรมเฉพาะด้าน
(Biotechnology / Specialty Pharmaceuticals)
หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)
หมวดการบริการด้านสุขภาพ (Health Services)
การเลือกการลงทุนขึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีขันตอนการคัดเลือกหลัก
ทรัพย์ดังนี
ประเมินในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของธุรกิจ Healthcare โดย
พิจารณาจาก ลักษณะอุปสงค์และอุปทานของตลาด ระบบการ
จัดการทีดี การประเมินมูลค่าแฟรนไชส์ของบริษัท รวมถึงเครือง
รายละเอียตดโครงการจั
มือทางการแพทย์
า่ งๆ เป็นต้นดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 9 / 57
คัดเลือกหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจย่อย
วิเคราะห์พนฐานและมู
ื
ลค่าของบริษท
ั เพือสร้าง Global Health

(Biotechnology / Specialty Pharmaceuticals)
หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)
หมวดการบริการด้านสุขภาพ (Health Services)
การเลือกการลงทุนขึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีขันตอนการคัดเลือกหลัก
ทรัด
พย์ยู
ดังโนีอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
กองทุนเปิ
ประเมินในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของธุรกิจ Healthcare โดย
พิจารณาจาก ลักษณะอุปสงค์และอุปทานของตลาด ระบบการ
จัดการทีดี การประเมินมูลค่าแฟรนไชส์ของบริษัท รวมถึงเครือง
มือทางการแพทย์ตา่ งๆ เป็นต้น
คัดเลือกหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจย่อย
วิเคราะห์พนฐานและมู
ื
ลค่าของบริษท
ั เพือสร้าง Global Health
Care Portfolio
ส่วนหนึงของสินทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ทมี
ี สภาพ
คล่อง หรือเงินสด โดยมีจุดประสงค์เพือรักษาสภาพคล่อง
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงินเพือวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันความเสียงทีมีอยู่ (Existing positions) หรือการจัดการพ
อร์ตโฟลิโอทีมีประสิทธิภาพ (Efficient portfolio management) หรือทัง
สองจุดประสงค์

อายุโครงการ :

ไม่กาํ หนด

การจ่ายเงินปันผล :

ตามดุลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ด
ั การกองทุน

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์/
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สน
ิ
ของกองทุน :

Trustee: State Street Trust (SG) Limited

ISIN Code

SG9999001176.USD

Website

http://www.uobam.com.sg/

Custodian: State Street Bank and Trust Company

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมทีเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสังซือ

ไม่เกิน 5% (ปัจจุบน
ั เรียกเก็บ 5%)

ค่าธรรมเนียมการสังขาย

ไม่เกิน 2% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุน

ปัจจุบน
ั เรียกเก็บ 1%

ค่าธรรมเนียมทีเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายปี

ไม่เกิน 2% (ปัจจุบน
ั เรียกเก็บ 1.75%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์ (Trustee Fee)

ไม่เกิน 2% (ปัจจุบน
ั เรียกเก็บ 0.05%/ขันต่าํ 5,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
และค่าธรรมเนียมสําหรับ
Transfer Agent รายปี

ปัจจุบน
ั เรียกเก็บ 0.125% / ขันต่าํ 15,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์, สูงสุดไม่เกิน
25,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์

เงือนไขอืนๆ
10/10/2562
รายละเอี
ยน
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
หน้า 10 /อจาก
57
บริ
ษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงชนิดของหน่
วยลงทุ
(Class) และสกุ
ลเงินลงทุ
นเป็[0654/2557]
นสกุลเงินอืนใดนอกเหนื
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
และค่าธรรมเนียมสําหรับ
Transfer Agent รายปี

ปัจจุบน
ั เรียกเก็บ 0.125% / ขันต่าํ 15,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์, สูงสุดไม่เกิน
25,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใด
โดยเป็นการเปลียนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตังแต่วน
ั ที
บริษท
ั จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทังนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน United Global Healthcare Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัด
แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ทังนี หากกองทุนหลักมีการเปลียนแปลงข้อมูลข้างต้นทีไม่ใช่ข้อมูลทีมีนัยสําคัญ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลง
ข้อมูลดังกล่าว เพือให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ทังนีเป็นไป
ตามวงเงินทีได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ด
ั สรรให้นาํ ไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รบ
ั อนุมต
ั วิ งเงินเพิมเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอืน บริษท
ั จัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนหรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุนในประเทศ
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุน
(1) หุน
้
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้ (share warrants)
(3) ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นหุน
้ หรือ share warrants
(5) ตราสารทุนอืนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารหนี
(1) พันธบัตร
(2) ตัวเงินคลัง
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
(4) ตัวแลกเงิน
(5) ตัวสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ทีมี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม (1) – (7) ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.3 ตราสารกึงหนีกึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ศุกูก
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
1.7 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. คุณสมบัตข
ิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือ แต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)
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2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ
และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ ซึงจัดทําตามหลักวิชาการ

1.7 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. คุณสมบัตข
ิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุ
ได้ต
1. ต้สมาร์
องมีคุณทสมบั
ติของตราสารตามหลั
กเกณฑ์
ทีครบถ้วน ดังนี
กองทุนเปินด
ยูาม
โอบี
โกลบอล
เฮลท์แคร์
ฟันด์
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือ แต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ
และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ ซึงจัดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า ตัวแลกเงิน หรือ
ตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์, บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ
2.1  2.3
2. ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
3. ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (9)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจั
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุรายละเอี
คงเหลือไม่
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2.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที
ถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น

1.6
1.7
1.8
1.9

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนฟืนฟู
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที
ถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือ ทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมทีบริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ มากกว่า (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์
หรือตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7
บริษัทหลักทรัพย์
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1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป

ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคาร
ี
แห่งประเทศไทย ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษท
ั จัดการต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและ
เป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าํ ประกันทีธนาคารพาณิชย์เป็นผูอ
้ อกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนใน SET ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธอ
ี นซึ
ื งจะมีผลให้บริษท
ั จัดการ
สามารถบังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึง
กําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.2 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย
2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2
OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอี
กฝ่ายหนึ
งเป็น ธนาคารพาณิ
ชย์นธนาคารที
มีกฎหมายเฉพาะจั
10/10/2562
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
รวม [0654/2557]
หน้า 14ดตั/ งขึ
57น
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน

ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย
2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับ
การลงทุ
ในดderivatives
และ underlying
ของเฮลท์
derivatives
กองทุ
นนเปิ
ยูโอบี สมาร์
ท โกลบอล
แคร์ ฟันด์
ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี
เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
(1) หุน
้
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้ (share warrants)
(3) ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นหุน
้ หรือ share warrants
(5) ตราสารทุนอืนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารหนีต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตัวเงินคลัง
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
(4) ตัวแลกเงิน
(5) ตัวสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ทีมี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม (1) – (7) ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.3 ตราสารกึงหนีกึงทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ
1.5 ศุกก
ู ต่างประเทศ
1.6 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. คุณสมบัตข
ิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือ แต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธรายละเอี
ีการทีกฎหมายกํ
าหนด ดหรื
อมีเงือนไขให้
นสามารถขายคื
ผู้อ/อก
10/10/2562
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวมกองทุ
[0654/2557]
หน้าน15
57
ตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ

1.6 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. คุณสมบัตข
ิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุ
ได้ต
1. ต้สมาร์
องมีคุณทสมบั
ติของตราสารตามหลั
กเกณฑ์
ทีครบถ้วน ดังนี
กองทุนเปินด
ยูาม
โอบี
โกลบอล
เฮลท์แคร์
ฟันด์
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือ แต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ
และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ ซึงจัดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า ตัวแลกเงิน หรือ
ตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์, บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ
2.1  2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีที MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ
่ ายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
3. ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม
้ ครองผูล
้ งทุนอย่างเพียงพอทังนี ตามรายชือประเทศ
ทีสํานักงานกําหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาํ เป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนัน
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของ MF นัน ทังนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของ MF นัน
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน
5. ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทมี
ี ความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (3)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.2 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้10/10/2562
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2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.2 underlying อืนตามทีสํากองทุ
นักงานกํนาเปิ
หนดเพิ
ม สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ด ยูมเติ
โอบี
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย
2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงบางอัตราส่วนการลงทุนหรือ
ทังหมดจะไม่เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วน
การลงทุนทีเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลียนแปลงอัตราส่วนการลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศทีแก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมีดังต่อไปนี

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สน
ิ หรือคูส
่ ญ
ั ญา (Single entity limit)*

ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน
2 อันดับแรกขึนไป

10/10/2562
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment gradeแต่ต่ํา
กว่า 2 อันดับแรก

อัตราส่วน (% ของ
NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่จํากัดอัตราส่วน
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ไม่เกิน 35%

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ข้อ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ประเภททรั
พย์สน
ิ อยู่ใน
2.1 กรณี
มี credit rating
2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment gradeแต่ต่ํา
กว่า 2 อันดับแรก

3

หน่วย CIS

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี

อัตราส่วน (% ของ
ไม่จํากัNAV)
ดอัตราส่วน

ไม่เกิน 35%

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี
เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที
รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากทีมี
วัตถุประสงค์เพือการดําเนินงาน
ของกองทุน)
5

ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึง
หนีกึงทุน หรือศุกูกทีผู้ออกจัดตัง
ขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รบ
ั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของตราสาร
ทีลงทุนใน
benchmark + 5%

5.2 เป็นตราสารทีมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจด
ทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูล
เป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมี
กําหนดวันชําระหนี ≤ 397 วันนับ
แต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการ
เงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
10/10/2562
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตร
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5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี
5.2.3.1 ธพ. บง. กองทุ
หรือ บค.นตาม
เปิด
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการ
เงิน
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
อัตราส่วน (% ของ
NAV)

5.2.3.3 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิน
เชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมี
กําหนดวันชําระหนี > 397 วันนับ
แต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของregulated
market

6

ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือ
ขายในกระดานซือขายหลัก
ทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
SET หรือของตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที
อาจทําให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซือขายใน SET หรือ
ในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ)

6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัท
ทีจัดตังขึนไม่วา่ ตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
ซึงหุน
้ ของบริษท
ั ดังกล่าวซือขาย
ในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET
หรือของตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษท
ั ทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซือขายใน
SET หรือในตลาดซือขายหลัก
10/10/2562
ทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน
้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของ
ทรัพย์สิน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ทีจัดตังขึนไม่วา่ ตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
ซึงหุน
้ ของบริษท
ั ดังกล่าวซือขาย
ในกระดานซือขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิด
สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET
หรือของตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
พาย์เนิ
สน
น
ิ การ
บริษท
ั ทีประเภททรั
อยูร่ ะหว่างดํ
แก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซือขายใน
SET หรือในตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ)

ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
อัตราส่วน (% ของ
NAV)

6.3 หุน
้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ
การจดทะเบียนซือขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึง
หนีกึงทุน หรือศุกูกทีผู้ออกจัดตัง
ขึนตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนันในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตังขึน ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีได้
รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารทีมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจด
ทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารที
มีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397 วัน
นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ
5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ ทีประเทศไทย
เป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่าง
ประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมี
กําหนดวันชําระหนี > 397 วันนับ
แต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated
market
10/10/2562
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่
ในระดับ investment grade
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เป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่าง
ประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับบุคคลตามข้อ กองทุ
6.4.3.3.1
– ด
นเปิ
6.4.3.3.2
ข้อ

6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมี
ประเภททรั
สน
ิ วันนับ
กําหนดวั
นชําระหนี พ
>ย์397
แต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated
market

ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
อัตราส่วน (% ของ
NAV)

6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่
ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี
credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

7

ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุ
ในข้อ
1  ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1, หรือไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating

แบบ national scale
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ

national scale ได้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้

credit rating แบบ national scale ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บ
ั ฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของMF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

1

การลงทุนในทรัพย์สินของ
บริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่
สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษท
ั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ
NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตรา
หนึงดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าํ หนักของ
ทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนใน
benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1.10/10/2562
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนิน
งานของกองทุ
นรวม ดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 21 / 57
รายละเอี
ยดโครงการจั
2. derivatives on organized exchange

(2) น้าํ หนักของ
ทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนใน
benchmark + 10%

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ (product limit)***

ข้อ

1

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ
NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้
เงิน ทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของ นิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก
ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่สัญญา ดังนี

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลียในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ทีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้
เฉลียตามรอบอายุ
กองทุน

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
กองทุนทีอายุคงเหลือ
≤ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ
MF ทีมีอายุโครงการ ≥
1 ปี

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่
อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับ
โอนกรรมสิทธิมาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities
lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที
มีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่
กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือ
มีเงือนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วน
นี
(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกอง
10/10/2562
ทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ทีลงทุนในตัวแลกเงิน ตัว
สัญญาใช้เงิน ตราสารทีมีลักษณะ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 22 / 57

มีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่
กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือ
นเปิด
มีเงือนไขให้กองทุนกองทุ
สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้

ข้อ

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน
ิ
12 เดือนประเภททรัพย์สน

ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

อัตราส่วน (% ของ
NAV)

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วน
นี
(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกอง
ทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ทีลงทุนในตัวแลกเงิน ตัว
สัญญาใช้เงิน ตราสารทีมีลักษณะ
ของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน
หรือรอบการลงทุนของกองทุน
หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพือให้ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

Securities lending

ไม่เกิน 25%

5

ตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถือที
ตัวตราสารและผู้ออกตราสารทีต่ํา
กว่าทีสามารถลงทุนได้ (non
investment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

6

ตราสารดังนี (total SIP)

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที
1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
6.2 ตราสาร noninvestment
grade / unrated แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที
มีลักษณะครบถ้วนดังนี
6.2.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ
6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับ
ต่าํ กว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

10/10/2562
ประเภท
ทรัพย์สน
ิ
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อัตราส่วน

ไม่มี credit rating

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ประเภท
ทรัพย์สน
ิ
7

อัตราส่วน

derivatives ดังนี
7.1 การเข้าทํา
ธุรกรรม
derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือ
การลดความ
เสียง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

7.2 การเข้าทํา
ธุรกรรม
derivatives ที
มิใช่เพือการลด
ความเสียง
(nonhedging)

global exposure limit
7.2.1 กรณีMF ไม่ มก
ี ารลงทุน
แบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
7.2.2 กรณีMF มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value
atrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็น
ดังนี
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ
NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ
VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับ
ซ้อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์
แบบซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความ
ซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจ
ิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานประกาศกําหนด

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว
่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภท
ทรัพย์สน
ิ

1
หุ้นของบริษัทราย
10/10/2562
ใดรายหนึง

อัตราส่วน

กรณีทีเป็นการลงทุนของ MF (ทีมิใช่
กองทุนรวมวายุภก
ั ษ์) รายละเอี
ทุก MF รวมกั
น
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 24 / 57
ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของ

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจ
ิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานประกาศกําหนด

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุ
นทีคํา
สว
่ นได้
สียในกิจการที
ลงทุแ
นคร์
(concentration
limit)
กองทุ
นนวณตามความมี
เปิด ยูโอบี สมาร์
ท เโกลบอล
เฮลท์
ฟันด์
ข้อ

ประเภท
ิ
ทรัพย์สน

1

หุ้นของบริษัทราย
ใดรายหนึง

2

ตราสารหนี
ตราสาร Basel III
และศุกูกของผู้
ออกรายใดราย
หนึง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนีภาครัฐ
ไทย
หรือตราสารหนี
ภาครัฐต่าง
ประเทศ)

10/10/2562

อัตราส่วน

กรณีทีเป็นการลงทุนของ MF (ทีมิใช่
กองทุนรวมวายุภก
ั ษ์) ทุก MF รวมกัน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษท
ั รวมกัน < 25% ของจํานวน
สิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริษัทนัน
(ไม่นบ
ั รวมการถือหุน
้ ของกองทุนรวม
วายุภก
ั ษ์)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี
สินทางการเงิน (financial liability)1
ของผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิด
เผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นบ
ั รวม
มูลค่าหนีสินดังกล่าว ของเจ้าหนีทีมี
ความเกียวข้องกับผูอ
้ อก เช่น เงิ น กู ้
ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน เป็นต้น
ทังนี ในกรณีทผู
ี อ
้ อกตราสารไม่มห
ี นี
สินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ใน
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนัน
เป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออก
ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนใน
ตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารที
ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ น
ระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating ให้บริษท
ั จัดการ
ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น
รายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบ
ั กรณี
เป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่
อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ
จขนาด
รายละเอี
ยดโครงการจัดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 25 / 57
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้า

ข้อ

3

ประเภท
ทรัพย์สน
ิ

หน่วย CIS ของ
กองทุนใดกองทุน
หนึง

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบ
ั กรณี
เป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กองทุ
นเปิาดด้วยูยธุโรอบี
สมาร์
ท โกลบอล
เฮลท์แคร์ ฟันด์
กฎหมายว่
กิจสถาบั
นการเงิ
น
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อัตราส่วน
4. ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่
อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1
– 9)

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
CIS ทังหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน
ดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกอง
ทุนทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน
2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
กว้าง

1 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พจ
ิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผู
ี อ
้ อกตราสารดังกล่าวได้จด
ั ทํางบการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร

ทังนีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม
ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนขาดคุณสมบัตห
ิ รือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีลงทุนมีคุณสมบัติทีเปลียนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณีดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
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เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการ

ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณีดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้
ัทจัดสมาร์
การ ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
กองทุนเปิดทีบริ
ยูโษอบี
(2) จําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการ
เปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สินในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที 5 ข้อ 2 (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจาก
วันทีมีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นันจนถึงหรือข้ามจุดทีต้องทําคําเสนอซือ
ความในวรรคหนึงมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี
1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังก่อนวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะ
เวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิมเติมโครงการเพือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวทีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) ในกรณีทีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีมีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์หรือเชือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะทีซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือ
กองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกียวกับความ
สัมพันธ์หรือเชือมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน ภายใน
30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเป็นไปตามทีกําหนดนัน
2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดํา10/10/2562
เนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่
ว
ยลงทุ
น
ของกองทุ
น
รวมหรื
อ
หน่
ว
ยของกองทุ
นต่าหน้
งประเทศไม่
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เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน

สัมพันธ์หรือเชือมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน ภายใน
30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุ
นในทรั
พด
ย์สยู
ินโ
ดัอบี
งกล่าสมาร์
ว รวมถึ
นทีอัตราส่วเฮลท์
นเป็นไปตามที
กําด์หนด และจัดส่งรายงานต่อ
กองทุ
นเปิ
ทงวัโกลบอล
แคร์ ฟัน
สํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเป็นไปตามทีกําหนดนัน
2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะ
เวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเป็นไปตามทีกําหนดนัน
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมือครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที 5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีมีอยู่เดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่วนที 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มก
ี ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สด
ั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลงประเภท
ของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธก
ี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกอง
ทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลง
ดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การ
เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผ
ี ลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
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4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

กองทุ
นมเปิ
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุ
น : ไม่
ี ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อืนๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
บริษท
ั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกให้แก่ประชาชนทัวไปในราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี หากยอดรวมการสังซือมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครังแรก โดยจะปิดประกาศที
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน (ถ้ามี)
5.2.1 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน
ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษท
ั จัดการจะจัดให้มห
ี นังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผูส
้ นใจสัง
ซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทก
ุ วันในเวลาทําการ
5.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองทีบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ
2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทังนําใบ
คําสังซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตังแต่ 2 คนขึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านันเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และเป็นผูร้ บ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชอตามเงื
ื
อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผูใ้ ช้สท
ิ ธิในฐานะ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถทําการสังซือหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และกองทุน
เปิด ไทย เทรเชอรี หรือกองทุนอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท
โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ตามเงือนไข วัน เวลา ทีระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลียนการถือหน่วย
ลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 8.2.3
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
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ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีสังซือโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นเปิ
ยูโอบี
สมาร์
5.2.3 การรับชําระและการเก็กองทุ
บรักษาเงิ
นค่าดซือหน่
วยลงทุ
น ท

โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีสังซือโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี









ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
ธนาคารพาณิชย์อนใดที
ื
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึง
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของ
บริษัทจัดการและสถานทีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจาก
ทีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผูส
้ งซื
ั อแล้ว ผูส
้ งซื
ั อจะ
ได้รบ
ั หลักฐานการรับชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ทังนี การสังซือหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
คําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รบ
ั เงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสังซือนัน และแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อทราบ
ผู้สังซือทีได้ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ในนามของบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนทีบริษท
ั จัดการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชย์ ซึงดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5.2.3.2 INTERNET
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริษัทจัดการเปิดขึน
5.2.3.3 การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซือหน่วยลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จน
เป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษท
ั จัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์
ซึงเป็นบัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วย
ลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รับ
ใบคําสังซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะได้รบ
ั หน่วยลงทุนตามทีสังซือ
หลังจากทีได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสังซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีทีสังซือในวันเดียวกัน
และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขันต่ําราย
ละ 1,000 บาท (หนึงพันบาทถ้วน) ก่อนในลําดับแรก ทังนี จํานวนเงินดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
โดยส่วนทีเหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่าทีสังซือหักด้วยมูลค่าขันต่าํ ทีได้ทาํ การจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอทีจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่าขันต่ําทีกําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการ
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ดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือทีมีอยูท
่ งหมดตามสั
ั รายละเอีดยส่ดโครงการจั
วนมูลค่าทีสัดงซื
อให้แก่ผนถ
ู้ รวม
อ
ื หน่ว[0654/2557]
ยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการทีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะได้รบ
ั หน่วยลงทุนตามทีสังซือ
หลังจากทีได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสังซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีทีสังซือในวันเดียวกัน
และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลื
อไม่
อการจัดทสรร
บริษัทจะจัเฮลท์
ดสรรให้แกคร์
ับผู้ถฟั
ือหน่
วยทุกรายเป็นมูลค่าขันต่ําราย
กองทุนเปิ
ดเพี
ยูยโงพอต่
อบี สมาร์
โกลบอล
นด์
ละ 1,000 บาท (หนึงพันบาทถ้วน) ก่อนในลําดับแรก ทังนี จํานวนเงินดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
โดยส่วนทีเหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่าทีสังซือหักด้วยมูลค่าขันต่าํ ทีได้ทาํ การจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอทีจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่าขันต่ําทีกําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการ
จัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือทีมีอยูท
่ งหมดตามสั
ั
ดส่วนมูลค่าทีสังซือให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการทีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อ
ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
5.2.5 การคืนเงินค่าสังซือแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี
5.2.5.1 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติการ
ขายหน่วยลงทุนนัน และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ถัดจากวันยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุน
5.2.5.2 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครังแรก หากเกิดกรณีตามทีระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงือนไข (อายุโครงการ)”
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วน
ั
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธก
ี ารจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.6 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือ
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทจะลงทุ
ี
นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
5.2.6.3 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนทีได้
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6.4 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5.2.6.5 กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
5.2.6.6 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันทําให้หรือจะทําให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดตามทีกําหนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนหรือมีขอ
้
สงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดงั กล่าว
5.2.6.7 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรื
อเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกํ
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รายละเอี
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
(ค) ตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงือนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บัตรเครดิต  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)  การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการ
ธุรกรรมทางอิเลคทรินิส์อืนๆ, บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็น
ราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทังนีหลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 16 เรือง “วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ผูส
้ นใจลงทุนสามารถทําการซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษท
ั จัดการจะกําหนดวันเริมทําการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วัน นับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึงจะระบุไว้ในหนังสือชีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป
6.2.1 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษท
ั จัดการจะจัดให้มห
ี นังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสังซือ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทก
ุ วันในเวลาทําการ
6.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ผู ้
สังซือหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7
แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทังนําใบคํา
สังซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
(ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือวิธี
การอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ในการสังซือ ผูส
้ งซื
ั อรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสังซือหรือน้อยกว่าทีสังซือไว้ตามทีบริษท
ั จัดการจะพิจารณา
จั ด สรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสังซือดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียในกรณีทีไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
ทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
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ให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรือง เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถยืนเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนได้ทการขายหรื
ี
อรับบริษท
ั

การอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ในการสังซือ ผูส
้ งซื
ั อรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสังซือหรือน้อยกว่าทีสังซือไว้ตามทีบริษท
ั จัดการจะพิจารณา
จั ด สรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสังซือดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียในกรณีทีไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
ทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
ให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรือง เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถยืนเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนได้ทการขายหรื
ี
อรับบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และเมือเจ้าหน้าทีของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนซือคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสังซือและเงินค่าสังซือว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนทีเจ้าหน้าทีได้ลงนามรับรองให้
กับผูส
้ งซื
ั อไว้เป็นหลักฐาน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(1) ผูล
้ งทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ทีรับคําสังซือภายในวันทําการขาย
หน่วยลงทุนเท่านัน
โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภท
ออมทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี

 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อนใดที
ื
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึง
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีผูส
้ งซื
ั อชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีผูส
้ งซื
ั อชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครังแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสังซือนันๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีจัดตังโดย
บริษัทจัดการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนีกับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผูล
้ งทุนทีสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสังซือ
หน่วยลงทุนไม่ได้
6.2.3.2 INTERNET
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริ
ษัทจัดการเปิดขึน
10/10/2562
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 33 / 57
6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)

(4) ผูล
้ งทุนทีสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสังซือ
หน่วยลงทุนไม่ได้
6.2.3.2 INTERNET

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริษัทจัดการเปิดขึน
6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือ
บัญชีกองทุนทีบริษท
ั จัดการเปิดขึน
6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนแบบสม่าํ เสมอด้วยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบต
ั รเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มก
ี ารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีเงินครบตามทีระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านันเพือซือหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูส
้ งซื
ั อในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารหัก
บัญชีเพือซือหน่วยลงทุนไม่วา่ ในกรณีใดๆ หรือในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตมีไม่เพียงพอทีจะซือหน่วยลงทุนได้ครบตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ทงหมด
ั
บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หก
ั
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทังนีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีจาํ นวนเงินไม่เพียงพอทีจะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใช้บริการสังซือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบต
ั รเครดิตสําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.2.3.5 การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซือหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจน
เป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษท
ั จัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์
ซึงเป็นบัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสังซือหน่วย
ลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รับ
ใบคําสังซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนและเพิม
จํานวนหน่วยลงทุนทีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสินวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสังซือก่อนได้ก่อนตามวันทีได้รับใบคําสังซือ
พร้อมเงินค่าซือเต็มจํานวน
ในกรณีทีการสังซือพร้อมกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนทีซือเข้ามา ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะ
ี
จัดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อ
ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้
าทีของบริษท
ั จัดการ
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ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสังซือก่อนได้ก่อนตามวันทีได้รับใบคําสังซือ
พร้อมเงินค่าซือเต็มจํานวน
ในกรณีทีการสังซือพร้อมกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนทีซือเข้ามา ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะ
ี
จัดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุ
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อ
ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
6.2.5 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายชือผู้สังซือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังทีอยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนทีไม่ได้รบ
ั การ
จัดสรรนัน
6.2.6 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือ
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทจะลงทุ
ี
นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
6.2.6.3 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนทีได้
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.2.6.4 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
6.2.6.5 กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
6.2.6.6 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันทําให้หรือจะทําให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดตามทีกําหนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนหรือมีขอ
้
สงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดงั กล่าว
6.2.6.7 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทังหมด
6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผูล
้ งทุนสามารถทําการซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซือขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษท
ั จัดการจะกําหนดวันเริมทําการขายหน่วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 15 วัน นับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ซึงจะระบุไว้ในหนังสือชีชวนต่อไป
บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตาม
ทีบริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตาม
ทีบริษท
ั จัดการจะประกาศกํากองทุ
หนดเพิน
มเติ
ม
เปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
บริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 การสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อืนๆ, บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund
by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ไม่มี

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
7.4.1 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน
• การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทังยืนเอกสารที
เกียวข้องตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืน ตามจํานวนทีระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทังนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจะขายคืนในใบคําสังขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจาํ นวนเงินทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูข
้ ายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมี
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12
(4) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซือคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11 โดยบริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ
10
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(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกับสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11 โดยบริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชํ
าระเงิ
ให้ด
แก่ยู
ผโ
ข
ู้ อบี
ายคืนสมาร์
หน่วยลงทุ
นภายใน 5 วัเฮลท์
นทําการนั
บแต่ฟั
วน
ั นถัด์
ดจากวันคํานวณมูลค่า
กองทุ
นนเปิ
ท โกลบอล
แคร์
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ
10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกับสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนพร้อมทังออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสาํ หรับค่า
ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสังขายคืนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ยนความจํ
ื
านงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทังนีการยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
 INTERNET
บริษท
ั จัดการอาจรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด ซึงผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
 การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วง
หน้า
 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
• การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุด
ทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือ
วิธีการอืนใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือ
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการสัง
ซือ/ขายหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
(3) บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืน ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืน
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์ทาํ ให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีแจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอืน ๆ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการถึง 14.00 น.
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
10/10/2562
• การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
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การให้บริการ หรือกรณีอืน ๆ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคื
น : ทุ
วันด
ทํายูการซื
วยลงทุ
น ตังแต่
เวลาเริ
าการถึ
กองทุ
นกเปิ
โอบีอขายหน่
สมาร์ท
โกลบอล
เฮลท์
แมเปิ
คร์ดฟัทํน
ด์ ง 14.00 น.
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
• การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนจะเปิดให้มก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ทก
ุ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามทีบริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ทังนี
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
การขายคืนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า (เฉพาะกรณีรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชัวคราว
หรือถาวรได้ ทังนี บริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซือคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
เงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวนนีแล้ว
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทาํ รายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอืนใด เมือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทังนี เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะทําการยกเลิก
หรือเปลียนแปลงไม่ได้ ทังนี เว้นแต่จะได้รบ
ั ความเห็นชอบจากบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ
7.9.4 ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีต้องการขายคืนในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏตามทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารของผู้สังขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลียนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมการรับซือคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสังซือคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสัง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตังได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทาํ การขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
7.9.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1)
กรณี
ท
ี
เอกสารหลั
ก
ฐานการสั
งขายคื
นหน่วยลงทุนรายละเอี
ไม่ครบถ้ยวดโครงการจั
น
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(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ

การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทาํ การขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
7.9.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั
งขายคื
นหน่
ยลงทุ
กองทุ
นเปิ
ด วยู
โอบีน สมาร์ท

โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1) กรณีทีเอกสารหลักฐานการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลียนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลียนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(4) กรณีทมี
ี คาํ สังจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย มีคาํ สังให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสังขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุนทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษท
ั จัดการเพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นันเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 7. “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 7. “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง
แก้ไข เรืองอืนใดทีเกียวข้อง ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลียน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ เกิด
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อืนๆ, บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลียนได้ โดยจะอนุญาตสําหรับกรณีทเป็
ี นการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี
อินคัม เดลี กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
และกองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (“กองทุน
เปิดปลายทาง”) เท่านัน
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และกองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี สามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนมายัง
กองทุนเปิดปลายทางได้จนถึงเวลา 15.30 น.
8.2.1 เงือนไขในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือ
นําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงเพิมเติมให้มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูโอบี สมา
ร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดทีกําหนดข้าง
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ต้ น ได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุน
เปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือ
นําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุ
ของกองทุ
น
เปิ
ด
ปลายทาง
นเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงเพิมเติมให้มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูโอบี สมา
ร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดทีกําหนดข้าง
ต้ น ได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุน
เปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง
อีกทัง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที
บริษท
ั จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและ
เวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุน
เปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยการสับเปลียน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสับเปลียนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซือคืนดังนี
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทังนี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รบ
ั การ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และกองทุนรวม
8.2.5 วิธีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังสับเปลียนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน (ถ้ามี)
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนเงินทีต้องการสับเปลียนในใบคําสังสับเปลียนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลียน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นรายการบันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่ น
รายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
ทังนี บริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะได้รบ
ั การยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขันต่าํ ในการสังซือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษท
ั จัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี
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(5.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าว และจะ

ทังนี บริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะได้รบ
ั การยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขันต่าํ ในการสังซือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริ
ษ
ท
ั
จั
ด
การ
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี
(5.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าว และจะ
เพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับ
เปลียนเข้าดังกล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ขอ
้ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลียนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
8.2.6 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงือนไขอืน :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ข้อ 8. “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
ในกรณีทีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีสังขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนได้ โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธก
ี ารดังนี
9.1 บริษท
ั จัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กบ
ั ผูข
้ ายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมทีบริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนนัน ณ วันทําการซือขาย
หน่วยลงทุน
9.2 บริษท
ั จัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี
9.2.1 กรณีทมู
ี ลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีจะโอนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน มีมล
ู ค่าน้อยกว่าจํานวนเงินทีผูข
้ ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รบ
ั จากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะโอนหลักทรัพย์ทคํ
ี านวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทกองทุ
ี
นมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมือกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สินวันทําการใดถัดจากวันนัน
9.2.2 กรณีทมู
ี ลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีจะโอนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน มีมล
ู ค่ามากกว่าจํานวนเงินทีผูข
้ ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รบ
ั จากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะโอนหลักทรัพย์ทคํ
ี านวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วย
ลงทุน และผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กบ
ั กองทุนภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีต้องการโอนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบ
ั
9.3 กรณีทมี
ี ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเป็
ี
นผูจ
้ ด
ั สรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนนันให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อืนใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ให้กบ
ั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที
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บริ
ษท
ั จัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่รายละเอี
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9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ

กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีต้องการโอนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบ
ั

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

9.3 กรณีทมี
ี ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเป็
ี
นผูจ
้ ด
ั สรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนนันให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อืนใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ให้กบ
ั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที
บริษท
ั จัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินทีมีจาํ นวนผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดัง
กล่าวให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีมีมล
ู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยทีสุดก่อนตามลําดับ

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี
10.1 บริษท
ั จัดการพิจารณาโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิด
กรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี
(1) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องตามทีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษท
ั
จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
น
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
10/10/2562
รายละเอี
ยดโครงการจั
หน้ผาล
(4)
เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุ
นทีรับไว้
แล้ว หรือเป็ด
นการกองทุ
การหยุดรับนคํรวม
าสังซื[0654/2557]
อหน่วยลงทุนแก่
ู้ 42
งทุน/ 57
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี

ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
น
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สกองทุ
ามารถแลกเปลี
นตราต่
างประเทศได้
อย่างเสรี
และทํแาคร์
ให้ไม่
ามารถโอนเงิ
นออกจากประเทศ
นเปิด ยนเงิ
ยูโอบี
สมาร์
ท โกลบอล
เฮลท์
ฟัสน
ด์
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุน
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2 เมือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสัง
ซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน
11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษท
ั จัดการหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
2. บริษท
ั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้10/10/2562
วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุ
าทีดของบริ
ษัทจันดรวม
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รายละเอีนยรวมและหน้
ดโครงการจั
การกองทุ

14. การจ่ายเงินปันผล :

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
2. บริษท
ั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบน
ั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบน
ั

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ยก
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
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ตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ รายละเอี
ทังหมดหั
ด้วยมูลค่าหนี
สินทังหมดที
ยังไม่
ได้รวมค่าธรรมเนี
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบน
ั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นราย

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรากองทุ
:
นเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบน
ั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นราย
วันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีทีจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนทีจ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอืนๆ ที
เกียวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทังนี ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเรี
ี
ยกเก็บหรือไม่กไ
็ ด้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน
ใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้องอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการจัดทําขึนตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับ
กองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอืนๆ ถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษท
ั จัดการ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมือได้รบ
ั คําสังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนีของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีป็นทรัพย์สินอืน แทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการได้มาซึงหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
(8) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
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(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการซือขายหลักทรัพย์

ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการได้มาซึงหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน

กองทุ
เปิวดยลงทุ
ยูโอบี
ท โกลบอล
แนคร์
นด์น
(8) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงิ
นค่าซืน
อหน่
น ค่าสมาร์
ใช้จา่ ยในการชํ
าระเงินค่เฮลท์
ารับซือคื
หน่วฟั
ยลงทุ
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการซือขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงารดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(12) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ
(13) ค่าใช้จา่ ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอืนใดทีเกิดขึนหรือเกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทังในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับการป้องกันความเสียงในอัตราแลกเปลียนเงินตรา หรือความเสียงอืนใดทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซือขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ตามทีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอืนใดเพือให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึงรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทังในและต่างประเทศ ค่าทีปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสารกับผู้เกียวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพือชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
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กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :

กองทุ
นยนหน่
เปิด วยู
โอบีนเข้
สมาร์
โกลบอล
คร์ ลฟัค่น
ด์วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสั
บเปลี
ยลงทุ
าในอัตทราไม่
เกินร้อยละเฮลท์
2.00 แ
ของมู
าหน่

รายละเอียดเพิมเติม :
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิมเติม :
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ทีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันทียืนคําขอให้ทาํ รายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี
ตามทีจ่ายจริง

รายละเอียดเพิมเติม :
 ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกุล ทีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทังนีเพือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันทียืนคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพือเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนตามอัตราและเงือนไขทีทางธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม (ถ้ามี) หรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับกองทุนรวมตามทีระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มส
ี ท
ิ ธิทจะตั
ี
ดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลียตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทังนี การตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการ
บัญชีทรัี บรองทัวไป หรือมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
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ั ท
ิ างการ
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15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิมเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
( 1 ) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ ให้
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันทีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิมขึน เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิมอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จา่ ยเพิมขึน โดยจะจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึงแล้ว
( 3 ) ในกรณีทีกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราทีไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมทีบริษท
ั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมล
ู ค่าไม่นอ
้ ยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ทังนี การเปลียนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันเปลียนแปลง

15.6. หมายเหตุ :
ไม่มี

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในการคํานวณมูลค่ายุตธ
ิ รรมของทรัพย์สน
ิ หรือหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลียนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ทีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอืนใดทีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ ณ
วันทําการทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทังนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนทีใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราแลก
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ดการกองทุ
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า 48อ/ตามที
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เปลี
ยนทีใช้อา้ งอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํ
กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
อสมาคม หน้
และ/หรื
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
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ิ รรมของทรัพย์สน
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สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ทีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอืนใดทีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ ณ
วันทําการทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วกองทุ
ยลงทุนน
ภายใน
ทําการถั
ดไปท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
เปิด 1ยูวัโนอบี
สมาร์
ทังนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนทีใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราแลก
เปลียนทีใช้อา้ งอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดไป
ทังนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการทีบริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้
กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจน
เป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจาก
วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษท
ั จัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธก
ี ารใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีทีมีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2)
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยรายละเอี
ม 5 ตําแหน่
ง โดยใช้วิธดีกการกองทุ
ารปัดเศษทศนิ
กสากลหน้
สําหรั
ค่า
10/10/2562
ยดโครงการจั
นรวมยมตามหลั
[0654/2557]
49บมู/ ล57
หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ ใน
การคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง

กล่าว และในกรณีทีมีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกองทุ
บริษัทจัน
ดเปิ
การจะดํ
นการดั
งต่อท
ไปนี
ด ยูาโเนิอบี
สมาร์
โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ ใน
การคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ
ถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน
ครังต่อไป บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องตังแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง
16.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู
ต้องจนถึงวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที
มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
10/10/2562
รายละเอี
ยดโครงการจั
นรวม วยลงทุ
[0654/2557]
าษ50
กล่
าวมีมล
ู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตั
งแต่ร้อยละ
0.5 ของมูดลการกองทุ
ค่าหรือราคาหน่
นทีถูกต้องหน้
บริ
ัทจั/ด57
การ
จะดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที
กองทุนเปิ
ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมล
ู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
หรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจะต้องลด บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู ้
ดูแลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุน
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนทีจะต้องลด บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่มส
ี ถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วย
ลงทุนตามข้อ (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ
เพือให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ16.4.2 ข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
และผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุม
ได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :
10/10/2562
17.1.
ชือบริษัทจัดการ :

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0654/2557] หน้า 51 / 57

ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

16.4.6 บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ16.4.2 ข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
และผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุม
ได้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
ไม่มี

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :
ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูนช
ุ แซ่ แ ต้ หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือ
นางสาวชุตม
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชย
ั
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.026450080 โทรสาร 026450020
หรือ บุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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17.7.
การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง
Country Fund)
:
ไม่มี

โทร.026450080 โทรสาร 026450020
หรือ บุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที เดือน
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
วันทีสินสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนบ
ั จากวันสินสุดรอบบัญชีครังก่อนหน้า
วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : ไม่เกิน 1 ปีนบ
ั จากวันจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1 บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบ
ั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบ
ั จดทะเบียนเพิม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษท
ั จัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ
19.2 การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของ ผู ้
ถือหน่วยลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุน
รวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่วันทีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิมเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธก
ี ารจัดการไปยังผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึงฉบับภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันทีได้มีมติให้แก้ไขเพิมเติม
แล้วแต่กรณี
19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน
ในการแก้ไขเพิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนืองจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษท
ั จัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางทีสํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอืนทีบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
เกียวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีบริษท
ั จัดการเดียวกันเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบดําเนินการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวีธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขาย
โดยมีสญ
ั ญาซือคืนจะนํามาชําระให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พงึ กระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จัดการหรือพนักงานของบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ ม
ตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
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ในกรณีทีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือกองทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปี
บัญชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

หลักเกณฑ์ เงือนไข และวีธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขาย
โดยมีสญ
ั ญาซือคืนจะนํามาชําระให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์
องบริ
ดการเองได้
เนืองจากเป็
นข้อเฮลท์
ห้ามตามกฎหมายและเป็
กองทุนขเปิ
ด ษยูัทโจัอบี
สมาร์ท
โกลบอล
แคร์ ฟันด์ นเรืองทีไม่พงึ กระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จัดการหรือพนักงานของบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ ม
ตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือกองทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปี
บัญชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรืองหลักเกณฑ์เกียวกับข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษท
ั จัดการ
20.4 เพือให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายทีมีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามทีระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีทีบริษัท
จัดการหรือกลุม
่ ยูโอบีมค
ี วามประสงค์กาํ หนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามทีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ทีทําการ
ของบริษัทจัดการ
20.5 ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบน
ั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลทีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สน
ิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู ้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั ิ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)ที
มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนนันกับบริษท
ั จัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
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(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบ

งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริ
จัดด
การและกองทุ
นและตั
แทนในการนํเฮลท์
าส่งข้อแ
มูล
(เช่ฟั
นน
ชืด์
อ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สีย
กองทุษนัทเปิ
ยูโอบี สมาร์
ทวโกลบอล
คร์
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)ที
มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนนันกับบริษท
ั จัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือ ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
20.6 การซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครังแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ทังนี การซือขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แตกต่
ี
างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล
้ งทุนทีซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน
ข้อกําหนดเกียวกับการซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี
20.6.1 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั
ต่าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
เนืองจากการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการ
สังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนต่
ั าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด คําสังหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบต
ั รเครดิต หรือด้วยวิธีอืนใดตามที
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการสังซือหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสัง
ซื10/10/2562
อหน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธก
ี ารชําระเงินเพิรายละเอี
มเติม ตามที
ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกั
นชีวิต
และ/หรือเอกสารการขายที
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
[0654/2557]
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ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท

ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุ
นของกองทุ
แบบกรมธรรม์
ระกันชีวิตควบหน่
วยลงทุ
นบริ
กองทุ
นเปิดนในรู
ยูโปอบี
สมาร์ทปโกลบอล
เฮลท์
แคร์นผ่ฟัาน
ด์ษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด คําสังหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบต
ั รเครดิต หรือด้วยวิธีอืนใดตามที
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการสังซือหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสัง
ซือหน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธก
ี ารชําระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายทีผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสังซือหน่วย
ลงทุนของผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.6.3 การรับซือคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน เงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันต่ําและเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
20.6.3.2 การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตบ
ิ ริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจําทุกเดือน
เพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราทีกําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดในโครงการ
โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะสรุปค่าใช้จา่ ยดังกล่าวและจัดส่งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจ
สอบค่าใช้จา่ ยล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขาย
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
20.6.5 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ตามจํานวนขันต่าํ จํานวนเงินคงเหลือขันต่าํ
และเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมทีบริษท
ั ประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นันเท่านันโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หก
ั
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทังนี การดําเนินการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี
(1) การสับเปลียนกองทุน คือ การสับเปลียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึงไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึงหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็นประจําตามคําสังทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุให้มก
ี ารขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ เห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือกรณีทจํ
ี านวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่าํ กว่าจํานวนขัน
ต่าํ ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูจ
้ ด
ั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วน
ั ทีได้ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อั10/10/2562
ตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรั
บคําสังครั
งแรก เมือคํ
าสังสับเปลีนยนสิ
ดลง หรือ สรุปหน้
ส่งเป็
นรายงาน
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
รวมนสุ
[0654/2557]
า 56
/ 57
รายปี แล้วแต่กรณี ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ
กําหนด

เป็นไปตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ เห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือกรณีทจํ
ี านวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่าํ กว่าจํานวนขัน
ต่าํ ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดในการสั
เปลี
วยลงทุ
น ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
กองทุนบเปิ
ดยนหน่
ยูโอบี
สมาร์
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูจ
้ ด
ั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วน
ั ทีได้ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสังครังแรก เมือคําสังสับเปลียนสินสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ
กําหนด
20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือกรมธรรมประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนไม่มส
ี ท
ิ ธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฏหมาย
(2) เงือนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซือกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด
20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน หลังจากทีได้รบ
ั เอกสาร
จากบริษัทจัดการ
20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิม
เติมได้ตามเงือนไขทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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