
   

 

 
 
 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร  ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 
United Global Healthcare RMF : UHCRMF 

“กองทนุนี้ลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Healthcare 
จึงมีความเสี่ยงที่ผ ูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจาํนวนมาก”  

          

 
ประเภทกองทุน   : กองทนุรวมเพือการเลียงชีพทีเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ

เพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ   : ไมก่าํหนด 

วันทไีด้ร ับอนุมัตใิห ้จัดตังและจัดการกองทุนรวม : วนัที 29 กรกฎาคม 2558 

วันจดทะเบยีนกองทุนรวม : วนัที 25 สงิหาคม 2558 

นโยบายการลงทุน  :  

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชือ United Global Healthcare Fund โดยไดร้บัการอนมุติั
ใหจ้ดัตงักองทนุและจดทะเบียนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศสิงคโปร ์
โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซงึเป็นสมาชิกของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทที
ดาํเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลกัทรพัยท์วัโลก ซงึมีการบรหิารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd. และกองทนุ
หลกัมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ซึงกองทนุหลกัอาจป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน
ตามดลุพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ และบริษัทจดัการจะทาํการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐั หรือในสกลุเงินอืนใด หากมีการเปลียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
ทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ และ/หรือช่องทางอืนใดโดยเรว็ นบัตงัแต่วนัทีบริษัทจดัการรูห้รือรบัทราบเหตกุารณ์
ดงักลา่ว ทงันี กองทนุหลกัจะนาํเงินไปลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงินตามแตล่ะประเทศทีกองทนุหลกัไปลงทนุ 

 

 

 



   

 
กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Global Healthcare Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลียในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะประกาศกาํหนด แต่ทงันี จะลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ โดยสว่นทีเหลือจะลงทนุในทรพัยส์ินตามประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
อย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีกาํหนดไว ้

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรอืมีไวซ้งึสญัญาซือขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียนเงินโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือป้องกนัความเสียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑที์คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยขนึอยูก่บัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ซงึ
การใชเ้ครืองมือป้องกนัความเสียงอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมปอ้งกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ  

ทงันี ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 
ตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) และตราสารหนีทีไม่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัททีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไวซ้ึงตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้
(Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทนุได ้(Investment grade) 
ขณะทีกองทนุลงทนุเทา่นนั 
 
ผลตอบแทนทผีู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  :     
1) ผูล้งทนุมีโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงั
 หลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศเพือลดความเสียงจากการมุง่เนน้ทีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

2) ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากปฏิบติัตามเงือนไขการลงทุน และมีโอกาสไดร้บักาํไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนที
 เพิมขึน ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทีผูถื้อหน่วยลงทุนทาํการขายคืนมีมูลค่าสงูกว่ามลูค่าหน่วยลงทุน ณ 
 วนัทีผูถื้อหน่วยลงทนุซือกองทนุ 

ทงันี เพือสทิธิประโยชนท์างภาษี ผูล้งทนุควรศกึษาเงือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ และคู่มือการลงทนุ
ใหเ้ขา้ใจก่อนลงทนุ 

 
 

สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชีปีท  ี6 สนิสุดวันท  ี31 กรกฎาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมท ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน  หร ือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหร ือไม่
อย่างไร  ? 

กองทนุนีไมมี่การกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมจีาํนวนเงนิท ุนโครงการเท ่าใด ? 

5,000 ลา้นบาท บรษัิทจดัการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทนุของโครงการกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้โดยถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลอืกสาํหร ับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 
เหมาะสาํหรบัเงินลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ เพือสง่เสรมิการออม
ระยะยาวเพือการเลียงชีพหลงัเกษียณอาย ุรวมทงัการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุในกองทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุ โดยควรเป็นเงินลงทนุส่วนทีสามารถยอมรบัความเสียงจากการลงทนุไดใ้นระดบัสงู โดยผลตอบแทนทีกองทนุจะ
ไดร้บัสว่นใหญ่มาจากกาํไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดทมีผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน  ? 
1. ผลการดาํเนินงานของกองทนุ United Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) 
2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีผีู้ประกันเงนิลงทุนหร ือเป็นกองทุนรวมทมีุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหร ือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไมมี่ประกนัและไมคุ่ม้ครองเงินตน้ 

6. กองทุนรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร  ? 
 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน  มนีโยบายการลงทุน  ปัจจัยความเสยีงทสีาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร  ? 
 ลักษณะสาํคัญของกองทุน  United Global Healthcare Fund  

ชอืกองทุน : United Global Healthcare Fund 

ผู้จัดการกองทุน : UOB Asset Management Ltd 

วันทจีัดตังกองทุน : 21 สงิหาคม 2000 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund) 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีดาํเนินธุรกิจ 
Healthcare ในตลาดหลกัทรพัยท์วัโลก 
 ขนัตอนการลงทนุใชแ้นวทางจากดา้นล่างขึน (Bottom-up) เพือมองหา

บริษัททีมีคุณภาพดี โดยเบืองตน้แบ่งออกเป็น 4 หมวดธุรกิจย่อย (sub-
sectors) ไดแ้ก่ 
- หมวดเภสชักรรมทวัไป (Major Pharmaceuticals) 
- หมวดเทคโนโลยีชีวภาพและเภสชักรรมเฉพาะดา้น (Biotechnology / 

Specialty Pharmaceuticals) 
- หมวดผลติภณัฑท์างการแพทย ์(Medical Products) 
- หมวดการบรกิารดา้นสขุภาพ (Health Services) 

 การเลือกการลงทุนขึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีขันตอนการคัดเลือก
หลกัทรพัยด์งันี 
- ประเมินในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของธุรกิจ Healthcare โดยพิจาณา
จาก ลกัษณะอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด ระบบการจัดการทีดี การ
ประเมินมลูค่าแฟรนไชสข์องบรษัิท รวมถึงเครืองมือทางการแพทยต์่างๆ 
เป็นตน้ 

- คดัเลือกหุน้ในแตล่ะหมวดธุรกิจยอ่ย 
- วิเคราะหพื์นฐานและมลูค่าของบริษัทเพือสรา้ง Global Health Care 

Portfolio 
 สว่นหนงึของสินทรพัยข์องกองทนุอาจจะเก็บไวใ้นสินทรพัยที์มีสภาพคลอ่ง 

หรอืเงินสดจดุประสงคเ์พือรกัษาสภาพคลอ่ง 
 กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธท์างการเงินเพือวตัถปุระสงคใ์นการ

การปอ้งกนัความเสียงทีมีอยู่ (existing positions) หรือการจดัการพอรต์โฟ
ลิโอทีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทงัสอง
จดุประสงค ์

 

อายุโครงการ  : ไมก่าํหนด 
การจ่ายเงนิปันผล : ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 
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ผู้ด ูแลผลประโยชน /์ผู้เกบ็
ร ักษาทรัพยส์นิของ
กองทุน : 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust Company 

ISIN Code SG9999001176.USD 

Website http://www.uobam.com.sg/ 
   

เงอืนไขอนืๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินดอลลารส์หรฐั โดยคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั ทงันี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรือเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ เวน้แต่ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอืนใด โดย
เป็นการเปลียนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ซึงบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วนบัตงัแต่วนัทีบริษัท
จดัการรูห้รอืรบัทราบเหตกุารณด์งักลา่ว 

 ปัจจัยความเสยีงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

1. ความเสียงดา้นราคาและดา้นเครดิต 

2. ความเสียงดา้นสภาพคลอ่ง  

3. ความเสียงจากการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมเดียว  

4. ความเสียงจากการลงทนุในหลกัทรพัยห์มวด Healthcare 

5. ความเสียงทางการเมือง 

6. ความเสียงจากการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ 

7. ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันท  ี30 มถิุนายน  2563 

  
หมายเหตุ :  
ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสงิยืนยนัถงึ       
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับข ้อกาํหนดในการซอืขายและโอนหน่วยลงทุน  
 
1. กองทุนรวมนีมวีธิ ีการขายและรับซอืคนืหน่วยลงทุนอย่างไร  ? 

 การสังซอืหน่วยลงทุน  
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

 
 

 
ทงันี จาํนวนเงินขนัตาํของการสงัซือครงัแรก และจาํนวนเงินขนัตาํของการสงัซือครงัถดัไป ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ทา่นสามารถสงัซือหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทยจนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี 

- บร ิษัทจัดการ  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนื  (ถ้าม )ี 
ผูส้งัซือตอ้งชาํระเงินคา่ซือครงัเดียวเตม็ตามจาํนวนทีสงัซือโดยสามารถชาํระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ไดจ้นถงึวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัสาํนกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจดัการกาํหนดไดจ้นถึงวนัสดุทา้ยของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผูส้งัซือจะตอ้งลงวนัทีตามวนัทีทีสงัซือและ ขีดครอ่มเฉพาะสงัจ่ายเพือบญัชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนั หรอืบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยที์บรษัิทจดัการเปิดไวเ้พือการนีของธนาคารดงัตอ่ไปนี 

 ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สาขาสาทร 2  
 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร  
 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพลนิจิต  
 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาทร (เซนตห์ลยุส ์3) 
 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร  

บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงหรอืเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทนุตามขา้งตน้และบญัชีสงัซืออืนๆ ซงึ
บรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการลว่งหนา้ โดยจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของ
บรษัิทจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

หลงัจากทีบรษัิทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดร้บัชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุจากผูส้งัซือแลว้ ผูส้งัซือจะ
ไดร้บัหลกัฐานการรบัชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูส้งัซือหน่วยลงทนุ ทงันี การสงัซือหน่วยลงทนุจะ
สมบรูณก็์ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดเ้รียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือ
คาํสงัจ่ายเงินธนาคารดงักลา่วขา้งตน้ และไดร้บัเงินคา่สงัซือหน่วยลงทนุเตม็จาํนวนแลว้  

การสังซอืคร ังแรก การสังซอืคร ังถัดไป 
ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด 
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ในกรณีทีเช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือคาํสงัจ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดาํเนินการยกเลิก
รายการสงัซือนนั และแจง้ใหผู้ส้งัซือทราบ  

ผูส้ังซือทีไดช้าํระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกคาํสังซือหน่วยลงทุนนันได ้เวน้แต่จะไดร้บั
อนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินทีไดร้บัจากการสงัซือหน่วยลงทนุจะเก็บรกัษาไวใ้นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชยซึงดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุทงัหมดจะนาํเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

- INTERNET 

- บัตรเครดติ 
- บร ิการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต  ิ(Regular Saving Plan) 
- บร ิการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท  ์(Mutual fund by phone) (ถ้าม )ี 

- การชาํระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนโดยวธิ ีการอนืๆ  

เช่น บรกิารรบัชาํระค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ ผูถื้อหน่วย
ลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชาํระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุโดยวิธีการอืนๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
โดยจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบรษัิทจดัการ ทงันี การดาํเนินการและหลกัเกณฑต์อ้งเป็นไปตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 

- การสังซอืโดยวธิ ีการสับเปลยีนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจดัการกาํหนดเท่านนั การสบัเปลียนการ
ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง (“กองทนุเปิดตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอีกกองหนึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการนาํ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง ซงึไดห้กัค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถหกัจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได ้
(ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนญุาตใหมี้การ
สบัเปลียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุบางกองทนุก็ไดโ้ดยขนึอยูก่บัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ 

อนึง บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพิมเติมใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือการเลียงชีพ” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที
กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขนึอยูก่บัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดตน้ทาง 
และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทนุ
เปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
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อีกทงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรบัคาํสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ไดใ้นกรณีที
บรษัิทจดัการเห็นว่าการหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนดงักลา่วจะเป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุเปิดและ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 
(ถา้มี) และ/หรอืประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทุน   

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้โดยวนัและเวลาในการส่งคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหเ้ป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการส่งคาํสงัซือหรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ตามทีระบไุวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงั
กองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรอืเงือนไข หรอืหลกัเกณฑที์บรษัิทจดัการกาํหนด 

ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิทีจะเปลียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยการสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ 
 
- ช่องทางอนืๆ  (ถ้าม )ี  

ในกรณีทีผูส้งัซือหน่วยลงทนุชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุถกูตอ้งและครบถว้นเป็นไปตามการรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงิน
ค่าซือหน่วยลงทนุแลว้นนั หากบริษัทจดัการไม่ไดร้บัใบคาํสงัซือหน่วยลงทนุภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้
บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได ้บริษัทจดัการจะเก็บรกัษาเงินค่าซือหน่วยลงทนุไวใ้นบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรพัยแ์ละ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชย ์ซึงเป็น
บญัชีเดียวกับทีผูส้งัซือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะไดร้บัใบคาํสงัซือหน่วยลงทุน
ครบถว้นสมบรูณ ์ทงันี บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีคาํนวณไดเ้มือสินวนัทาํการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัทีไดร้บัใบ
คาํสงัซือหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูซื้อจะไดร้บัตอ่ไป 

ทงันี สทิธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขนึหลงัจากทีนายทะเบียนไดบ้นัทกึขอ้มลูสงัซือหน่วยลงทนุเป็นทีเรยีบรอ้ยแลว้ 
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 การร ับซอืคนืหน่วยลงทุน  

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยระบเุป็นจาํนวน ดงันี 
 
 

 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุทีตอ้งการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรบัใบคาํสงัขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุไดที้บริษัทจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) ไดท้กุวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเรมิเปิดทาํการถงึเวลา 14.00 น.  

 ทงันี บริษัทจดัการจะดาํเนินการหรือมอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทาํการ
รบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมี
ลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุกียวกบัวนัหยดุทาํการในต่างประเทศ
ดงักล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุหรือวิธีการอืนใดอนัจะ
เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นตน้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
ครอ่มสงัจ่ายเฉพาะระบชืุอผูถื้อหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดยผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) 
ทงันี ตามทีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

- บร ิษัทจัดการ  

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนื  (ถ้าม )ี 

- INTERNET 

- บร ิการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท  ์(Mutual fund by phone) (ถ้าม )ี 

- การสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบร ิการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ  
-  ช่องทางอนืๆ  (ถ้าม )ี 

บรษัิทจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการซือขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทาํการตามปกติของบรษัิทจดัการ และ/หรือวนัทาํการของกองทนุรวม
ในตา่งประเทศทีกองทนุลงทนุไว ้และ/หรือวนัทาํการของตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศทีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทาํการ
ทีสามารถทาํการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์และ/หรือวนัทาํการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือ
วนัทาํการทีบรษัิทจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรอืตามทีบรษัิทจดัการ
จะประกาศกาํหนดเพิมเติม 

บรษัิทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุใหท้ราบลว่งหนา้ โดยจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทงันี บริษัท
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือคืน (ถา้มี) และประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 

2. กรณีใดทบีร ิษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธ ิไม่ขายหน่วยลงทุน  ? 
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการดาํเนินการตามคาํสงัซือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้งัซือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ในกรณีใด
กรณีหนงึดงัตอ่ไปนี  
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิมเติมก่อใหเ้กิดปัญหาในการบรหิารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดาํรงสดัส่วน

ตามทีกฎหมายกาํหนด หรอือาจจะมีผลทาํใหไ้มส่ามารถหาหลกัทรพัยที์จะลงทนุเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย
การลงทนุได ้หรอืก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการไดร้บัจากผูซื้อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
3. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนันมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจาํนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนทีไดร้บั

อนมุติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทาํใหจ้าํนวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินทีบริษัทจดัการไดร้บัอนญุาตใหส้ามารถ

นาํไปลงทนุในตา่งประเทศได ้หรอือาจเป็นเหตใุหไ้มส่ามารถบรหิารจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ
ซงึมีนโยบายทีจะนาํเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีทีกองทนุหลกัปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการดาํเนินการตามคาํสงัซือหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ 

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจาํเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง เช่น กฎหมาย
เกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการรา้ย หรือตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควรเพือรกัษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรอืชือเสียงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมีข ้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  การไม่ขายหร ือไม่ร ับซ ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสังทรี ับไว้แล้ว และการหยุดร ับคาํสังซอืหร ือขายคนืหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกาํหนดเวลาชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า เกิดกรณีที
เขา้เหตดุงัตอ่ไปนี  

(1) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
หรอื 

(2) มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ 
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2.  ผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
ไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตาม 1 หรอื 2 บรษัิทจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี  

(1)  เลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัทาํการนบัแต่วนัทีผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุนนั เวน้แต่ไดร้บั
การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน  หน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืน และผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบเรอืงดงักลา่วดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจง้การเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทงัจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 1 หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 2 ต่อสาํนักงานโดยพลนั 
ทงันี บรษัิทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวใหบ้ริษัท
จดัการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยตอ้งชาํระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัทีสง่คาํสงัขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ 
1.  บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืน

หน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี 
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 
(2)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ซึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วันทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผันเวลา
ดงักลา่วจากสาํนกังาน 
(ก)  มีเหตุจ ําเป็นทาํให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค)   มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณด์งัต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 
(ก)  ตลาดซือขายหลกัทรพัยที์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีที

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่ารอ้ยละสิบของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติ หรอื 

(ค)  มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชนเ์หน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือ หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัคาํสงัซือ 
หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัตอ่ไปนี 
(ก)  บรษัิทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนนั ๆ มีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํดงัตอ่ไปนี 
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1.   การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3.   การกระทาํทีเป็นการปฏิบัติตามคาํสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอาํนาจตาม

กฎหมาย 
(ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้ักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ใน

สาระสาํคญั 
(5) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลียนใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมรายอืนเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดั
จาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายลว่งหนา้ ซงึใหก้ระทาํได ้ไม่เกิน 3 วนั
ทาํการ 

2. เมือปรากฏเหตตุามขอ้ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซือ 
หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ
โดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึง
การหยดุรบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุพรอ้มทงัแสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมดาํเนินการดงันี ก่อนการเปิดรบัคาํสงัซือ หรือ
คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทาํการ
สดุทา้ยก่อนวนัรายงานนนัใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสงัซือหรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ
ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบรษัิทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการของ
บรษัิทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุรบัคาํสงัซือ และคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ สาํหรบัวนั
ดงักลา่ว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้เกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัในกรณีดงักลา่วไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการก่อน
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ถงึวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรอืงดงักลา่วไวใ้นทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของ
บรษัิทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

 
การหยดุขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุด
รบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวม
แลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํ
สงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได 

4. วธิ ีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  ? 
  ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือการเลียงชีพซึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัท

จดัการไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด การสบัเปลียน
การถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนงึ (“กองทนุเปิดตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอีกกองหนึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือคืนจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุกองทนุเปิด
ปลายทาง  

5. กองทุนรวมนีกาํหนดวธิ ีการโอนหน่วยลงทุน  และข้อจาํกัดการโอนไว้อยา่งไร  ? 
1. ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด และ/หรอื ทีแกไ้ขเพิมเติม 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ
การเลียงชีพ ทงันี เพือใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

6. ผู้ถ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสทิธ ิของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

1. กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธ ิในหน่วยลงทุนหร ือไม่ อย่างไร  ? 
รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอืนใดตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึงใหก้บัผูส้งัซือหรือ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบทีมีการ
เปลียนแปลง แกไ้ข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุสามารถรอ้งขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุไดภ้ายหลงั ตามหลกัเกณฑ ์และเงือนไขทีบรษัิทจดัการ
กาํหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบและ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็นการดาํเนินการที
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสทิธ ิในเร ืองใด ภายใต้เงอืนไข  อย่างไร  ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถกูจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุ
ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักลา่ว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุ
รวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย
ลงทนุดงักลา่วไดเ้ตม็ตามจาํนวนทีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธ ีการท ีผู้ถ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธ ิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธ ิ
ออกเสยีงของบร ิษัทจัดการ  ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบรษัิทจดัการไดที้เว็บไซต์
ของบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมชี ่องทางและวธิ ีการร ้องเร ียน  อย่างไร  ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ไดที้  

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222  หรอื 

- สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีมนีโยบายการระงับข ้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  อย่างไร  ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเกยีวกับบุคคลทเีกยีวข ้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชอืกรรมการ  และคณะผู้บร ิหาร   
รายชอืกรรมการ   
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศิรกิลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
คณะผู้บร ิหาร  
1.  นายวนา  พลูผล  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  
2.  นางสนุร ี  พิบลูยศ์กัดิกลุ  กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ  
3.  นายเจิดพนัธุ ์  นิธยายน  กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ  
4.  นางสาวรชัดา  ตงัหะรฐั    กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบร ิหารจัดการของบร ิษัท  
จาํนวน 102 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31กรกฎาคม 2563) 

3. มูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 433,094,859.47 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

4. รายชอืคณะกรรมการการลงทุน   
IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรดิีเปรมกลุ กรรมการ 
8 นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัดิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรดิีเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริอินงค ์ ปิยสนัติวงศ ์ กรรมการ 
18.    นางสาวชืนสมุน  พรสกลุศกัดิ กรรมการ 
19. นายฐิติรฐั รตันสงิห ์ กรรมการ 

 
5. รายชอืผู้จัดการกองทุน  ประวัตกิารศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานทเีกยีวข ้องกับการบร ิหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564)  
 

ชือ  ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงาน  

ทเีกยีวข ้องกับ 
การบร ิหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม
ร ับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร  ์องึถาวร*, 
CFA, CPA 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ,  
หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 
 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การเงิน), 
Imperial College Management 
School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),      
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต,       
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 
 

หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 
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ชือ  ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงาน  

ทเีกยีวข ้องกับ 
การบร ิหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม
ร ับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ ์กงัวานเกยีรตชิ ัย* 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร)์,             
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตร)์, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั            
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จาํกดั 
 นกัวิเคราะห,์ ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์  
บล.นครหลวงไทย จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

นางสาวสริ ิอนงค  ์ปิยสันตวิงศ ,์ CFA 
ผูอ้าํนวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จาํกดั 
 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
 ผูจ้ดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 Pricing Specialist, บรษัิท เมอรค์ จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

นายฐิตริ ัฐ ร ัตนสงิห *์, CFA  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต           
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

* ปฏิบติัหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทนุ และผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (ถา้มี) 
 

6. รายชอืผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี มดีังนี  
1. บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัซา่ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2697-3700 

2. บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุป๊  จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

5. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

7. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658 -5050 

8. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

9. บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 

10. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0 2659 7000 , 0-2099-7000 
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11. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

12. บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

13. บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

14. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

15. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

16. บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

17. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2660 6677 

18. บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

19. บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

20. บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

21. บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

22. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 

23. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

24. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

25. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั : โทรศพัท ์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 

26. บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

27. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

28. บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

29. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จาํกดั :   โทรศพัท ์0-2410-1996 

30. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั :  โทรศพัท ์0-2026-5100 

31. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั :  โทรศพัท ์0-2026-6222 

32. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

33. บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน ทีบรษัิทจดัการแตง่ตงัขนึ 
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7. นายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคอื   

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 

8. ผู้ด ูแลผลประโยชนข์องกองทุนนีคอื   
 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 
นอกจากหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ยงัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์อง
ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
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    ช่องทางทผีู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกับกองทุนรวมนี 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุไดที้ 

-   บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
-   ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) 
-   เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข ้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุไดที้เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 
 

1. ความเสียงทางธุรกิจ ( Business Risk ) : ความเสียงทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสารทีกองทนุไปลงทนุ ซงึเกิดจากการ
เปลียนแปลงความสามารถในการทาํกาํไรของบรษัิท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ทาํให้
ผูล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสียเงินลงทนุได ้

 แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง: 
 บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี รวมทงั

สามารถพิจารณาปรบัสดัสว่นการลงทนุไปลงทนุไดท้งัตราสารหนีและตราสารทนุโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 
 
2. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยที์กองทนุเขา้ไปลงทนุ ทีเกิดจาก

การเปลียนแปลงในสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไมส่ามารถควบคมุได ้

แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง : 
บรษัิทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรบัสดัสว่น
การลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
 

3. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน  (Foreign Exchange Risk) คือ ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลียน ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลียนแปลง  

 แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง:  
 กองทนุอาจใชเ้ครืองมือปอ้งกนัความเสียงดงักลา่วโดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ ซงึอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรม

ปอ้งกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ   
 
4. ความเสยีงจากการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สญัญาซือขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมีการขนึลง

ผนัผวน (Volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพื์นฐาน ดงันนัหากกองทนุมีการลงทนุในหลกัทรพัยด์งักลา่วยอ่มทาํใหส้นิทรพัยมี์ความผนั
ผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพื์นฐาน (Underlying Security)  
 

แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือลดความเสียงเท่านนั ทงันี
การปอ้งกนัความเสียงดงักลา่วอาจทาํใหก้องทนุเสียโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีเพิมขึนหากอตัราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไป
ในทางตรงขา้มกบัทีกองทนุคาดการณไ์ว ้อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสียงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตาม ดงันนั เพือลดความ
เสียงดงักลา่วกองทนุจะทาํธุรกรรมกบัธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึหรอืธนาคารพาณิชย ์ 
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5. ความเสียงของประเทศท ีลงทุน (Country Risk)  คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทนุ เขา้ไปลงทนุ 
เช่น การเปลียนแปลงผูบ้ริหาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอืุนๆ จนทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีกาํหนด  

แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรบั
สดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

6. ความเสียงจากข้อจาํกัดการน ําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศ
ทีกองทนุลงทนุ เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฎเกณฑ ์หรือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึง
รวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทาํใหไ้ม่สามารถชาํระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทีกาํหนด รวมถึงอาจทาํใหก้องทุนเกิดความเสียงจาก
สญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วิรด์ได ้ซงึมีผลตอ่ผลตอบแทนทีกองทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ 

แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง :  
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืนฐานต่างๆ 
ของประเทศทีกองทนุลงทนุอยา่งใกลชิ้ด เพือประเมินความเสียงจากการลงทนุในประเทศนนัๆ เพือลดความเสียงในสว่นนี 
 

7. ความเสียงอุตสาหกรรมหร ือกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Risk) คือความเสยีงของการลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง 
ซ ึงกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนทเีน้นลงทุนในอุตสาหกรรม Health Care เพยีง
อุตสาหกรรมเดียว ซ ึงปัจจัยต่างๆ  ท ีเก ียวข ้องกับตลาดนันๆ  หร ือปัจจัยทางเศรษฐกิจท ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน 
อาจมผีลกระทบโดยตรงตอ่มูลค่าของหลักทร ัพย /์ทรัพยส์นิทกีองทุนหลักลงทุน 
แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการลงทุนในอุตสาหกรรมนันๆ โดยผูจ้ัดการกองทุนหลกัจะศึกษาแนวโนม้
เศรษฐกิจเพือจดัสรรพอรต์การลงทนุ รวมทงัวิเคราะหแ์ละพิจารณาเลือกลงทนุในหุน้ของบรษัิททีมีปัจจยัพืนฐานดี (Fundamentally 
Sound Companies) มีรายไดม้นัคง มีศกัยภาพในการเติบโต และมีมลูคา่ทีเหมาะสมเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือการเลียงชีพ  22 

 
อตัราส่วนการลงทนุ 

 
สว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (Single entity limit)* 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขนึไป ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแตต่าํกวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที 2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 3.13.2 สว่น
ที 2 ขอ้ 1.1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็น
ประกนั  
(ไมร่วมเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีมีวตัถปุระสงคเ์พือการ
ดาํเนินงานของกองทนุ) 

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรอืศกุกูทีผูอ้อกจดัตงัขึนตาม
กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียด              
ตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนันบัแตว่นัที
ลงทนุ และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

ไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแตว่นัที
ลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของregulated market  

6 ทรพัยส์นิดงันี  

6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบั
ผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่
ไมร่วมถงึตราสารทนุทีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจ
ทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์อขายใน SET หรอืในตลาดซือ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษัิททีจดัตงัขนึไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือขายในกระดานซือขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจ
ทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  

6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรอืศกุกูทีผูอ้อกจดัตงัขนึตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตงั
ขนึ ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศที
ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 
Basel III 
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  

ไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์นิใน  
benchmark + 5% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแตว่นัที
ลงทนุ และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี  
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคล
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแตว่นัที
ลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit3 rating อยู่ในระดบั investment 
grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives  

6.7 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที 2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 3.13.2 
สว่นที 2 ขอ้ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ 
SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5%  
1 หรอืไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศทีคูส่ญัญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
 *หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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 ส่วนท  ี2 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกจิการ  (Group limit)** 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) นาํหนกัของทรพัยส์นิทีลงทนุใน  
benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุรวม  

2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท  ี3 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามประเภททรัพยส์นิ  (product limit)*** 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตวัแลกเงิน หรอืตวัสญัญาใชเ้งิน ทีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษัิทเงินทนุ 

1.4 บรษัิทเครดิตฟองซิเอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลียในรอบปีบญัชี เวน้
แตเ่ป็น MF ทีมีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย
ตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุทีอายคุงเหลือ ≤ 
6 เดือน ทงันี เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

  

2 ทรพัยส์นิดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต่กองทนุได้
ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมาย
กาํหนด หรอืมีเงือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือการเลียงชีพ  26 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นนี 
(ขอ้นีไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุ
ในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขาย
ลว่งหนา้แฝง เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ทีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ 
หรอืรอบการลงทนุของกองทนุ หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพือให้
ทรพัยส์นิดงักลา่วมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ)  

3 Reverse repo 

 

ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending 

 

ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผูอ้อกตราสารทีตาํกวา่ที
สามารถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

 

ไมเ่กิน 20% 

6 ตราสารดงันี (total SIP) 

6.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ตรา
สารกงึหนีกึงทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
6.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
6.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไมมี่ credit 
rating 
 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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 ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  
7 derivatives ดงันี 
  7.1 การเขา้ทาํธุรกรรม 

derivatives ทีมีวตัถปุระสงคเ์พือ
การลดความเสียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

  7.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives 
ทีมิใช่เพือการลดความเสียง   
(non-hedging) 

global exposure limit 

7.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น4 
จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% ของ NAV 

7.2.2 กรณี MF มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น4 
จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี 
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ที
มีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทนุในสญัญาซือขาย
ลว่งหนา้ทีมีความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคาํนวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ส่วนท  ี4 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการทลีงทุน  (concentration limit) 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บรษัิทจดัการรายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้ของบรษัิท
รวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธิ ออกเสียงทงัหมดของบรษัิทนนั (ไมน่บัรวมการถือหุน้ของ
กองทนุรวมวายภุกัษ)์   

2 ตราสารหนี ตราสาร Basel III 
และศกุกูของผูอ้อกรายใดราย
หนงึ (ไมร่วมถงึตราสารหนี
ภาครฐัไทย หรอืตราสารหนี
ภาครฐัตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสนิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายนนั 
ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทงันี ในกรณีทีผูอ้อกตราสารมี
หนีสนิทางการเงินทีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บลจ. อาจนาํมลูคา่หนีสินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีสนิทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสนิทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็นการ
ทวัไปและในกรณีทีผูอ้อกตราสารไมมี่หนีสนิทางการเงินตามที เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั เวน้แตใ่นกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  

2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหมแ่ละมี credit rating 
อยูใ่นระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไมมี่ credit rating ใหบ้ลจ.ลงทนุเพือกองทนุภายใต้
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่ 
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครงั เวน้แตก่รณีทีผูอ้อก
ตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี 
1. ธนาคารพาณิชยบ์รษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บรษัิทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึง 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรอื กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีออก
หน่วยนนั  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี  
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง   

1  หนีสนิทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้                                  

2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูถ้ือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีร ียกเกบ็จาก
กองทุนรวม  

อัตราตาม
โครงการ  

เร ียกเกบ็จร ิง1 
01/08/2562-31/07/2563  

เร ียกเกบ็จร ิง1 
01/08/2561-31/07/2562  

เร ียกเกบ็จร ิง1 
01/08/2560-31/07/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด  
(ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.64825 1.8511 1.8513 1.85 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.142 1.6050 1.6052 1.65
1.2  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กิน 0.080252 0.0321 0.0321 0.03
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.42802 0.2140 0.2140 0.21

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทปีระมาณการไม่ได )้
2.1 คา่สอบบญัชี ตามทีจ่ายจรงิ 0.0116 0.0141 0.02
2.2  คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่ายจรงิ - - -
2.3  คา่ใชจ้่ายอืนๆ ตามทีจ่ายจรงิ 0.0007 0.0009 -

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีร ียก
เกบ็จร ิงท ังหมด  

ไม่เกนิ 5.353
 1.8634 1.8663 1.87 

หมายเหต ุ 
1 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิมไวด้ว้ย (ถา้มี) 
2 อตัรารอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทงัหมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสินทงัหมดทียงัไม่ไดร้วมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแต่วนัถดัจากวนัทีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิครงัล่าสดุจนถึงวนัทีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ ปัจจุบนั โดยจะคาํนวณ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี ค่าธรรมเนียมตาม
รายการดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพิมแลว้  

ค่าธรรมเนียมทเีร ียกเกบ็จากผู้สังซอืหร ือ  
ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

อัตราตาม
โครงการ  

เร ียกเกบ็จร ิง 
2563 

เร ียกเกบ็จร ิง 
2562 

เร ียกเกบ็จร ิง 
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กิน 2.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กิน 1.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4  

3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเขา้ 5 ไมเ่กิน 1.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาออก 5 , 6 ไมเ่กิน 1.007 
 

0.25 0.25 0.25 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ 
5. คา่ธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู ่และการออกใบ

หน่วยลงทนุ 
รายการละ 50 บาท8 

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสาํหรบัการเฉลียเงินคืนกรณีเลกิ
โครงการเขา้บญัชีเงินฝาก 

ตามทีธนาคารพาณิชยก์าํหนด 
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3 อตัรารอ้ยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ังซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้

รายละเอียดหลักเกณฑก์ารคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวที้หนา้สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) และ
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  

5 อตัรารอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทาํการลา่สดุก่อนหนา้วนัทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ  
6 ในกรณีทีเป็นการสบัเปลียนระหวา่งกองทนุรวมเพือการเลียงชีพภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการ บรษัิทจดัการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
7 อตัราไม่เกินรอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาํการล่าสุดก่อนหนา้วันทาํรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนแต่ไม่ตาํกว่า 200 บาท โดยบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนจะเรยีกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผูถื้อหน่วยลงทนุยืนคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

8 จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัทียืนคาํขอทาํรายการ 
 

คา่ตอบแทนทีไดร้บัจากบรษัิทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.9366 % ของ NAV โดยเก็บเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
 
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอื ค่าใชจ้่ายจากทีไดร้ะบุไวใ้นโครงการบรษัิทจดัการของสงวน

สิทธิทีจะกระทาํการดงักล่าวโดยไมถื่อว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเพิมขนึดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วย
ลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
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รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินในประเทศ
เงนิฝาก 14,303,371.18

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร  ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

อนืๆ -1,214,543.22
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  (USD) 4,735,113.16
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 9,568,258.02

หนีสินอืน -1,675,916.54
หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินประเทศ  SINGAPORE
หุน้สามัญ 414,721,723.03

ทรพัยส์ินอืน 461,373.32

United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 414,721,723.03

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 414,721,723.03
หน่วยลงทนุ 414,721,723.03

มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ 433,094,859.47
5,284,308.48สญัญาฟอรเ์วิรด์

หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินสัญญาซือขายล่วงหน้า
สัญญาทอี ้างอ ิงกับอ ัตราแลกเปลยีน 5,284,308.48
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AA+ 11/09/2563 423,950.00
AA+ 30/10/2563 419,436.50
A- 11/09/2563 4,393,389.12
A- 11/09/2563 -50,031.60
A- 30/11/2563 120,710.48
AA 11/09/2563 -23,146.02

รายละเอ ียดการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร  ์เพื่อการเล ี้ยงชีพ

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

%NAV วันครบกาํหนด กาํไร /ขาดทุน

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลยีน

คู่ส ัญญา อันดับความ
น่าเช ือถอื

วัตถุประสงค ์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

0.10
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสยีง 419,436.50 0.10

สญัญาฟอรเ์วิรด์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสยีง 423,950.00

1.01
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสยีง -50,031.60 -0.01
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสยีง 4,393,389.12

0.03
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสยีง -23,146.02 -0.01
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสยีง 120,710.48
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบยีนกองทุน       25 ส.ค. 58 
วันสินสุดรอบบัญชี           31 ก.ค. 63 

 

 
- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- ดชันีชีวดั : ดชันี MSCI AC World Health Care Index ซงึเป็นดชันีทีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 

(Master Fund) ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึง
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -29.1615% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 8.75% 11.73% 25 9.87% 25 21.80% 25 7.06% 50 N/A N/A N/A N/A 5.20%

ผลตอบแทนตวัชวัีด 9.94% 3.57% 95 7.44% 75 20.83% 50 7.33% 50 N/A N/A N/A N/A 4.73%

ความผนัผวนของกองทนุ 26.22% 9.09% 5 26.07% 5 27.89% 75 17.86% 95 N/A N/A N/A N/A 17.57%

ความผนัผวนของตวัชวัีด 22.37% 8.45% 5 22.19% 5 23.65% 25 12.90% 5 N/A N/A N/A N/A 12.58%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงั
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร  ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 

7.24% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 

หมายเหต ุ:  
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- ไมมี่ -- 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 
 

 การพิจารณารา่งหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั 

 ในกรณีที บลจ. มีธุรกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และตอ้งแสดงช่องทางและวิธีการทีผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามขอ้มลูอืนเพิมเติม เช่น Website เป็นตน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเห็นว่า 
การลงทนุในกองทุนนีเหมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทนุ และผูล้งทุนยอมรบัความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการ
ลงทนุได ้

 ในกรณีทีมีเหตกุารณไ์มป่กติผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

 ผูล้งทนุไมส่ามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรอืนาํไปเป็นประกนั 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเงือนไขการลงทนุ และ
จะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะนนัจะตอ้งชาํระเงินเพิม และ/หรือเบียปรบัตามประมวล
รษัฎากรดว้ย ดังนัน ผูล้งทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและคู่มือการลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อน     
ซือหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรศกึษาเงือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ ทงัสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและขอรบัคู่มือการลงทนุได้
ทีบรษัิทจดัการกองทนุรวมหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืนเพือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัทีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินอืนเพือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานทีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพือใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูเพิมเติมไดท้าง
เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  

 บริษัทจดัการใชข้อ้มลูในอดีตในการคาํนวนค่าสมับูรณข์องค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(absolute correlation coefficient) 
กองทนุจงึมีความเสียงหากสนิทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรพัยส์ินทีตอ้งการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทาง
ทีไมเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดีต ซงึอาจทาํใหส้ญัญาซือขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสียงไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีทีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดที้บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน   

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง (Connected 
Person) ไดที้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 
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 บรษัิทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพือทีบริษัทจดัการจะสามารถ
กาํกบัและดแูลการซือขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดจ้ากประกาศทีปิดไวห้นา้  
บรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลทีไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดบูตัรประจาํตวัของบคุคลดงักลา่วทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

 ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพือใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมือมีขอ้
สงสยัใหส้อบถามผูติ้ดตอ่กบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการดงันนับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือการเลียงชีพ ทังนีผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือการเลียงชีพ ไม่ไดข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุรวมนีลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอรต์การลงทนุโดยรวม
ของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

 กองทนุรวมอาจมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมด ดงันนั หาก 
ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้โดย ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูไดที้เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th 
 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที 12 มกราคม 2564 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือการเลียงชีพ  1 

 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 
ชนั 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร ์เลขที 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


