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ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  

  (feeder fund) 

อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จดัตงัและจัดการกองทนุรวม  : วนัที  สิงหาคม  

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : วนัที  กนัยายน  

นโยบายการลงทนุ :  

กองทุนจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชือ United Global Healthcare Fund โดยเป็น Authorized 

scheme ทีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่

ภายใต้การกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซงึเป็นสมาชิกของ International Organizations 

of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์ในการลงทุนทีเน้นลงทุนในตราสารทนุของบริษัทที

ดําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทัวโลก ซึงมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. และ

กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึงกองทุนหลักอาจป้องกันความเสียงด้านอัตรา

แลกเปลียนตามดุลพินิจของผู้จดัการกองทนุ และบริษัทจดัการจะทําการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูป

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอืนใด หากมีการเปลียนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอืนใดโดยเร็ว นบัตงัแต่วนัทีบริษัทจดัการรู้หรือ

รับทราบเหตุการณ์ดงักล่าว ทงันี กองทุนหลักจะนําเงินไปลงทนุต่อในหลายหลายสกลุเงินตามแต่ละประเทศทีกองทุนหลัก

ไปลงทนุ 



 

 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Global Healthcare Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ

กําหนด แต่ทงัน ีจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

โดยส่วนทีเหลือจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนงึ 

หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้อง

กบันโยบายกองทนุทีกําหนดไว้ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงึสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีมีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปลียนเงินโดยมี

วัตถุประสงค์เพือป้องกนัความเสียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึนอยูก่ับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึงการ

ใช้เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงจากต้นทนุทีเพมิขึน  

ทงันี ในส่วนของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ตราสารหนีทีมีอนัดบัความนา่เชือถือตํากว่าทีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) และตราสารหนีทีไม่ได้รับ

การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทนุได้ (Non 

– investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

ขณะทีกองทนุลงทุนเท่านนั 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทนุ :     

ผู้ลงทุนมีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพย์

ในต่างประเทศเพือลดความเสียงจากการมุ่งเน้นทีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี8  สนิสดุวันที 31 สิงหาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทุน โดยกองทนุแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ ดงันี 

 หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป (ชือย่อ : UOBSHC) สําหรับผู้ลงทนุทวัไป 

 หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (ชือย่อ : UOBSHC-SSF) สําหรับผู้ลงทนุทีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ

ส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทนุโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีได้จดทะเบียนไว้กับ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลักษณะใด ? 

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดีจาก

การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ใน

ระดบัสูง โดยผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รบัส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุ  

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : เพือให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวม

เพือการออม ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า  ปี นบัจากวันทีซือหน่วยลงทุน ดงันนั เงินลงทุนทีนํามาลงทุน

ควรจะเป็นเงินออมระยะยาว และเหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทุนทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในกองทุน

รวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนที

กองทนุจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจยัใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ ? 

1. ผลการดําเนินงานของกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 
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6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 สิงหาคม ของทกุปี 

7. กองทุนต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัความเสียงทสีาํคัญ และผลการดําเนินงานอย่างไร ? 

 ลักษณะสําคัญของกองทุน United Global Healthcare Fund 

ชือกองทุน : United Global Healthcare Fund 

ผู้จัดการกองทุน : UOB Asset Management Ltd 

วันทีจัดตงักองทุน : 21 สงิหาคม 2000 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทนุ (Equity Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบาย

การลงทุน : 

กองทนุมวีตัถปุระสงค์ในการลงทนุทีเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีดําเนินธุรกิจ 

Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทวัโลก 

 ขนัตอนการลงทนุใช้แนวทางจากด้านล่างขึน (Bottom-up) เพือมองหา

บริษัททีมีคณุภาพดี โดยเบืองต้นแบ่งออกเป็น  หมวดธุรกิจย่อย (sub-

sectors) ได้แก่ 

- หมวดเภสชักรรมทวัไป (Major Pharmaceuticals) 

- หมวดเทคโนโลยีชีวภาพและเภสชักรรมเฉพาะด้าน (Biotechnology / 

Specialty Pharmaceuticals) 

- หมวดผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products) 

- หมวดการบริการด้านสุขภาพ (Health Services) 

 การเลือกการลงทนุขนึอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ โดยมีขนัตอนการคดัเลือก

หลกัทรัพย์ดงันี 

- ประเมินในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของธุรกิจ Healthcare โดยพิจาณาจาก 

ลกัษณะอปุสงค์และอปุทานของตลาด ระบบการจดัการทีดี การประเมิน

มลูคา่แฟรนไชส์ของบริษัท รวมถงึเครืองมือทางการแพทย์ต่าง  ๆเป็นต้น 

- คดัเลือกหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจย่อย 

- วิเคราะห์พนืฐานและมลูคา่ของบริษัทเพือสร้าง Global Health Care Portfolio 

 ส่วนหนงึของสินทรัพย์ของกองทนุอาจจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง 

หรือเงินสดจดุประสงค์เพือรักษาสภาพคล่อง 

 กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพือวตัถปุระสงค์ในการการ

ป้องกนัความเสียงทีมอียู ่(existing positions) หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอทีมี

ประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทงัสองจดุประสงค์ 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บ

รักษาทรัพย์สินของ

กองทุน : 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust Company 

ISIN Code SG9999001176.USD  

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

 

เงือนไขอืนๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจาก

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานงึถงึและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสกลุเงินลงทุนเป็น

สกลุเงินอืนใด โดยเป็นการเปลียนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบโดยเร็วนบัตงัแต่วนัทบีริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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 ปัจจยัความเสียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) 

1. ความเสียงด้านราคาและด้านเครดิต 

2. ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

3. ความเสียงจากการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมเดียว  

4. ความเสียงจากการลงทนุในหลักทรัพย์หมวด Healthcare 

5. ความเสียงทางการเมือง 

6. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า 

7. ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ณ วันท ี31 สิงหาคม 2564 

 

  

 

หมายเหตุ :  

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ   มิได้เป็นสิง

ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

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

1. กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทุนเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

 

 

 

ทงันี จํานวนเงินขนัตําของการสงัซอืครงัแรก และจํานวนเงนิขนัตําของการสงัซอืครังถดัไป ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย

หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร

พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านชอ่งทางต่างๆ ดงันี 

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ผู้สงัซือต้องชําระเงินคา่ซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีสงัซอืโดยสามารถชําระเป็น 

- เงนิสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงาน

ของบริษัทจดัการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนดได้จนถึง

วนัสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สงัซือจะต้องลงวนัทีตามวันทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะ

สงัจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจัดการเปิดไว้

เพอืการนีของธนาคารดงัต่อไปนี 

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารพาณิชย์อนืใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบญัชี

สงัซืออืนๆ ซงึบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการล่วงหน้า โดยจะปิด

ประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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หลังจากทีบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผู้ สงัซือแล้ว  

ผู้สงัซือจะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สงัซือหน่วยลงทนุ ทงันี การ

สงัซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม 

เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสงัซือหนว่ยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว  

ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ยกเลกิรายการสงัซือนนั และแจ้งให้ผู้สงัซือทราบ  

ผู้สงัซือทีได้ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้ เว้นแต่จะ

ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินทีได้รับจากการสงัซือหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภท

กระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชยซึงดอกผลในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทงัหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET 

- บัตรเครดติ 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทนุอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การชาํระเงนิค่าซือหน่วยลงทุนโดยวธีิการอืนๆ 

เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอนืใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติม

โครงการ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมชําระเงินค่าซอืหนว่ยลงทุนโดยวิธีการอนืๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ

ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน 

(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทงันี การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

- การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนงึ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 

เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ 

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจาก

กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปลียนได้ โดยจะอนญุาตสําหรับกรณีทีเป็นการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด 

ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ กองทุนเปิด ไทย แคช 
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แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย  (“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (“กองทุน

เปิดปลายทาง”) เทา่นนั 

ทงันี ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิด ไทย แคช 

แมเนจเม้นท์ และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย  สามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทนุมายงักองทุน

เปิดปลายทางได้จนถงึเวลา 15.30 น. 

อนึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 

ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์” กบักองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก

กองทนุเปิดทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ

ระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ

จดัการ และ/หรือหนงัสือชชีวนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรับคําสงัสบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้

ในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบ

ในทางทีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจัดการกําหนดเท่านนั การ

สับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด    

ต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ

จดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทาง เพือนําไปชําระค่า

ซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ

จดัการ เรือง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย ทีเรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท

จดัการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซอืคืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนยืน

คําสงัสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้

โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณี

เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่

อนุญาตให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัท

จดัการเป็นรายกรณี 

ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนนั บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงิน

ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนโอนย้าย

หน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 
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ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ทงัน ี

วนัทีลงทนุ หมายความว่า  วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือ

การออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิด

เพือการออมอนื ให้หมายความถึงวันทีผู้ถือหน่วยลงทนุลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออมของรายการที

รับโอนนนั 

บริษัทจดัการจะจัดทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการสบัเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทนุชนิดเพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด ทงันี บริษัทจัดการจะจัดส่ง

ให้แก ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ผู้ถือหนว่ยลงทนุ สามารถสบัเปลียนหนว่ยลงทุนตามทีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี 

(1) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม ไปยงักองทนุรวม

เพือการออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิด

เพือการออมตามทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข 

และวิธีการตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด  

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพอืซือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจาก

กองทนุเปิดต้นทางเพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

ทงันี สําหรับการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (กองทุน

เปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน (กองทุนปลายทาง) ภายใต้

การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ

ทางเว็ปไซด์ของบริษัทจดัการ 

 

(2) การสับเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพือการออมหรือหนว่ยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอนื 

ก. กรณีทีกองทนุรวมเพือการออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การสับเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของ
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กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองทุนหนึง ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ

อนื (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน   

ข.    กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็น

กองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุน

เปิดปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจัดการอืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากทีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทงัดําเนินการให้

มีการจดัทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปลียนหน่วยลงทนุให้แกบ่ริษัทจดัการ    

 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมเพือการ

ออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือ

กองทุนอืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเงือนไขที

ระบุไว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีชวน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน ขาออกจาก

กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเงือนไข ตามทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอืน  

(“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ

หนงัสือชีชวน 

ทงันี สําหรับการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (“กองทุน

เปิดต้นทาง”) ไปยงักองทุนรวมอนืภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้     

ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเริมเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทุนไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยงักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอนื บริษัทจดัการจะ

โอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน  วันทําการนับแต่วนัทีได้รับคําสังจากผู้ ถือ

หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมี

ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน 

 

หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ทงันี บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสังสับเปลียน (ขาเข้า) เป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัทจัดการ     

เห็นว่าการหยุดรับคําสงัสบัเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและ    

ผู้ถือหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ

คําสงัสบัเปลียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงดงักล่าว 

 

วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุให้

เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือ 

ชีชวนของทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั 

โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ

รักษาเงนิค่าซือหน่วยลงทุนแล้วนนั หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน

จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ใน

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการ 

เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็นบัญชีเดียวกับทีผู้สังซือหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่า 

บริษัทจดัการจะได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณ

ได้เมือสินวนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุน

ทีผู้ ซือจะได้รับต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขนึหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซือหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 
 

 

- การรับซือคืนหน่วยลงทุนปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทกุวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริม

เปิดทําการถงึเวลา 14.00 น.  

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อืนๆ 

-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ

กองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลกั

จดทะเบียน และเป็นวันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตวัแทนขาย

กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขาย

หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพมิเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของ

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทงันี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ

ราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอืคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นบัรวมวนัหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบ

ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซงึบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ โดยการโอน

เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  12 

ลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ถือหน่วย

ลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทงันี ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุน

ได้แจ้งความประสงค์ไว้  

 
หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ในการจดัการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมนนั บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาทีลงทนุ และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจดัการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First 

In First Out – FIFO) ทงันี วนัทีลงทุน หมายความว่า วันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม หรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกในกองทนุรวมเพือการออม

ของรายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจดัการจะจดัทําหนงัสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่งหนังสือดงักล่าว

ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเมือมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยืนแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม หรือเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้  

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม

คําสงัซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สงัซือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี  

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ทีจะลงทุนเพือให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนันมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทุนเกินกว่าจํานวนที

ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนนัมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษัทจดัการได้รับอนุญาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซงึมีนโยบายทีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีทีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสงัซือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
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6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น 

กฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือ

รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

บริษัทจดัการ 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี 

1.  บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า 

เกดิกรณีทีเข้าเหตุดงัต่อไปนี  

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 

(2) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง

เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม  หรือ  บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี  

(1)  เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั 

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืน 

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืน และผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตผุลของการเลือน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  ต่อสํานกังาน

โดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวให้

บริษัทจดัการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืน

กอ่นหลงั 
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การไม่ขายหรือไม่รับซอืคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนงึดงันี 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน  วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   

(ข)   ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอืนใดเพอืคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ   

(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเกิดขึน ซงึ

กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทงันี เฉพาะใน

กรณีทีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลกัทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละสิบ

ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกต ิซงึเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือ หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนนั ๆ มีสว่นเกียวข้องกบัการกระทําดงัต่อไปนี 

1.   การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ 

3.   การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสงัเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทนุรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุน

ของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขาย
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หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้ จัดการ

เงนิทนุสญัญาซือขายลว่งหน้า ซงึให้กระทําได้ ไม่เกนิ 3 วนัทําการ 

2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและ  

ผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสังขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ก่อนการ

เปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วัน

ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนนัให้สํานกังานทราบภายในวันทําการก่อนวนัเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืน

หนว่ยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสงัซือหรือ

คําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุด

ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซอืหน่วย

ลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวนัทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุด     

ทําการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสงัซือ และคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสงัในกรณี

ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย 

ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วย

ลงทนุ (ถ้ามี)  
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การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ

หยุดรับคําสงัซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชวัคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซอื คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสังซอืหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงักองทุนเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/

หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจดัการกําหนด ซึงอยู่ภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการเท่านนั ได้ทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ

ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ปลายทาง 

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออม ไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหนว่ยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยงักองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอนื บริษัทจัดการจะโอน

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีได้รับคําสงัจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 

เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็น

อย่างอนื 

ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการของทัง

กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

5. กองทุนรวมนีกําหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม  

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทุนของกองทนุรวม

เพือการออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออม ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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  คําถามและคาํตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- ใบหนว่ยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กับ 

ผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/

หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด 

โดยผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตาม

หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบ

และ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือวา่เป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไข อย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถกูจํากดัสิทธิ กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทนุถือหนว่ยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกนิดงักล่าว 

เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว  

จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เตม็ตามจํานวนทีถืออยู่ 

3. ช่องทางและวธีิการทีผู้ถอืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่ม ี



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  18 

  คาํถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทเีกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม 
 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา   พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2. นางสนุรี   พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

3. นายเจดิพันธ์ุ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 31 สงิหาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทนุรวม  

UOBSHC เทา่กับ 2,957,804,019.89 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

UOBSHC-SSF เทา่กบั 53,105,408.52 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นธิยายน กรรมการ 

6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจดิพนัธ์ุ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 

5. รายชือผู้จดัการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการ

กองทนุรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 11 สงิหาคม 2564)  

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีัณฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,

เกียรตินยิมอันดบั1),      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,       

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ,  

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายกติติพงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 

ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์),             

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,   

    บลจ.ฟินนัซ่า จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  

บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันติวงศ์, CFA 

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพลิ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จาํกัด 

 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายฐติิรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต           

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก, 

 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ  (การเงนิ),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม, 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    (เกียรตินิยมอันดบั 2) 

 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Fund Manager, 

 บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 Fixed Income Portfolio Manager,  

บลจ. กสกิรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,  

เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

* ปฏิบตัิหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุนี มีดังนี  

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ UOBSHC UOBSHC-SSF 

1. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555   

2. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777  - 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000   

4. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500    

5. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050   

6. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800  - 

7. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000   

8. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000   

9. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234   

10. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456  - 

11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีิโก้ จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000  - 

12. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123   

13. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999   

14. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000   

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400   

16. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000   

17. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท์ 0-2857-7000   

18. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677   

19. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888   

20. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111   

21. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700  - 

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000  - 

23. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800   

24. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555  - 

25. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600   

26. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000   

27. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000   

28. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888  - 

29. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100  - 

30. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090   

31. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000  - 

32. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888   

33. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหนว่ยลงทุน ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100   
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ UOBSHC UOBSHC-SSF 

34. บริษัทนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

35. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ -2274-9400   

36. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000  - 

37. บริษัท ฟิลลปิประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

38. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 1621  - 

39. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888  - 

40. บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1351  - 

41. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111  - 

42. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777  - 

43. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2655-3000  - 

44. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1572  - 

45. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   

46. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621   

47. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294   

48. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999  - 

49. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543   

50. บริษัทหลกัทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 -  

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ  

 ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางทีผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสยีงในการลงทนุของกองทุนรวม 
 

1. ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทนุไปลงทนุ 

ซงึเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาด

ของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

 แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

 บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี

รวมทังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทงัตราสารหนีและตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

2. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ทีกองทุนเข้าไปลงทนุ ทีเกิด

จากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้   

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

3. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange rate Risk) คือ ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน  หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลียนแปลง 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

กองทุนอาจใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงดงักล่าวโดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซงึอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา

ธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพมิขนึ 

4. ความเสียงจากการทําสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) สัญญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึนลง 

ผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืนฐาน ดังนนัหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงักล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์ 

มีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืนฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารลดความเสียง :  

กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปลียน โดยมีวัตถุประสงค์เพือลดความเสียงเท่านนั 

ทงันี การป้องกนัความเสียงดงักล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีเพิมขึนหากอตัราแลกเปลียนมีการ

เปลียนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีกองทุนคาดกการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่

ปฏิบัติตาม ดังนัน เพือลดความเสียงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนหรือ

ธนาคารพาณิชย์ 
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5. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) ซงึคือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุน

เข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่

สามารถชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

6. ความเสียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการ

เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทนุลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ 

ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด 

รวมถึงอาจทําให้กองทุนเกิดความเสียงจากสัญญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซงึมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุน

จะได้รับจากการลงทุน 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจัยพืนฐาน

ต่างๆ ของประเทศทีกองทนุลงทุนอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนนัๆ เพือลดความเสียง

ในส่วนนี 

 

7. ความเสียงอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Risk) คือ ความเสียงของการลงทุนในอุตสาหกรรมใด

อตุสาหกรรมหนงึ ซงึกองทนุ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลกั) เป็นกองทนุทีเน้นลงทนุในอตุสาหกรรม Health 

Care เพียงอุตสาหกรรมเดียว ซึงปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับตลาดนันๆ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมนนั อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อมลูคา่ของหลกัทรัพย์/ทรัพย์สินทีกองทุนหลกัลงทุน 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมนันๆ โดยผู้ จดัการกองทุนหลักจะศึกษา

แนวโน้มเศรษฐกิจเพือจัดสรรพอร์ตการลงทุน รวมทังวิเคราะห์และพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้ นของบริษัททีมีปัจจัย 

พืนฐานดี (Fundamentally Sound Companies) มีรายได้มนัคง มีศกัยภาพในการเตบิโต และมีมลูค่าทีเหมาะสมเป็นหลกั 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

สว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (Single entity limit)* 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment gradeแต่

ตํากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .  หรือข้อ 

. .  ส่วนที  ข้อ .  

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือ ผู้ออก

ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที

รัฐบาลเป็นประกนั  

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีมี

วตัถปุระสงค์เพือการดําเนินงานของกองทนุ) 

ไม่เกิน 20%1 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน หรือศุกกูทีผู้ออก

จดัตงัขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศ

ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 

วนันบัแต่วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล

ดงันี 

 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีําหนดวนัชาํระหนี > 397 วัน

นบัแต่วันทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ

regulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี  

6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย

หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอื

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออก

ตราสารอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิก

ถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือขายใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่วา่ตาม

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวซือขายในกระดานซอืขายหลกัทรัพย์สําหรับ ผู้ลงทนุ

ทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึบริษัททีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจ

ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือขายใน SET หรือใน

ตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขาย  

ตาม 6.1  

6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก

จดัตงัขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัใน

ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตงัขึน ตามกฎหมายต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนงึดงันี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 

วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี  

6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 

วนันบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 

หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่

ในระหวา่ง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือ

ขายหลกัทรัพย์สําหรบัผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาด

ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที

อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5%  

1 หรือไมเ่กิน 10% เมอืเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมภีูมิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale ได้ 

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไมม่ีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุม่

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 

10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพอืการดาํเนินงานของกองทนุรวม  

2. derivatives on organized exchange 
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 ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)  

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใช้เงิน  

ทีนิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติ

บคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษทัเงินทนุ 

1.4 บริษทัเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลยีในรอบปีบญัชี 

เว้นแตเ่ป็น MF ทีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้

เฉลียตามรอบอายกุองทุน  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุทีอายุ

คงเหลือ ≤  6 เดือน ทงันี เฉพาะ MF ทีมี

อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

  

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุน

ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที

กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตรา

สารได้ 

2.2 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที

ลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญา

ซือขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่

เกินอายกุองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทนุใน 

derivatives เพอืให้ทรัพย์สินดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารทีตํา

กว่าทีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)  

6 ตราสารดงันี (total SIP) 

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํานวณตาม

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสาร

หนี ตราสารกงึหนีกึงทุน ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะ

ครบถ้วนดงันี 

6.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา 

(single entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

7 derivatives ดงันี  

7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี

วตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่

เพือการลดความเสียง (non-hedging) 

7.2.1 กรณีMF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 จํากดั net exposure ที

เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

7.2.2 กรณีMF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูค่า

ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

 

หมายเหตุ: “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุใน

สญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 

investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีความ

ซบัซ้อน (exotic xsdederivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสาํนกังานประกาศกําหนด 
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ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ กรณีทีเป็นการลงทนุของ MF (ทีมิใชก่องทนุรวมวายภุกัษ์) ทกุ MF รวมกนัภายใต้

การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 

25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของ

กองทนุรวมวายภุกัษ์)  

2 ตราสารหนี ตราสาร Basel III 

และศกุูกของผู้ออกรายใดราย

หนงึ (ไม่รวมถงึตราสารหนี

ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี

ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสินทางการเงนิ (financial liability)1 ของผู้ออก

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  

ทงันี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา

บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูคา่หนีสินทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงนิล่าสุดด้วยกไ็ด้

โดยข้อมลูหนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมลูทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และ

ในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มหีนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด2 ให้ใช้อตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง  เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออก

ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

  

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้

ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษทัหลกัทรัพย์ 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  33 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 

1  หนีสนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีนนั 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันีการคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย

การลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็
จากกองทุนรวม  

อัตราตาม
โครงการ  

เรียกเก็บจริง(2) 

1/09/2563 - 31/08/2564 

เรียกเก็บจริง(2) 

1/09/2562 - 31/08/2563 

เรียกเก็บจริง(2) 

1/09/2561 - 31/08/2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทังหมด(ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกิน 2.64825 1.8511 1.8511 1.8513 

 1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ชนดิเพือผู้ลงทุนทวัไป ไม่เกิน 2.14 (1) 1.6050 1.6050 1.6052 

ชนดิเพือการออม ไม่เกิน 2.14 (1) 1.6050 1.6050 N/A 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชนดิเพือผู้ลงทุนทวัไป ไม่เกิน 0.08025(1)  0.0321 0.0321 0.0321 

ชนดิเพือการออม ไม่เกิน 0.08025(1) 0.0321 0.0321 N/A 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ชนดิเพือผู้ลงทุนทวัไป ไม่เกิน 0.4280(1)   0.2140 0.2140 0.2140 

ชนดิเพือการออม ไม่เกิน 0.4280(1)   0.2140 0.2140 N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้) 

     2.1 ค่าสอบบญัชี 

     ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป ตามทีจ่ายจริง 0.0020 0.0030 0.0030 

     ชนิดเพือการออม ตามทีจ่ายจริง 0.0020 0.0030 N/A 

      2.2 คา่ใช้จ่ายอืนๆ 

     ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป ตามทีจ่ายจริง 0.0018 0.0017 0.0006 

     ชนิดเพือการออม ตามทีจ่ายจริง 0.0018 0.0017 N/A 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงทังหมด 

ชนิดเพอืผู้ลงทุนทวัไป   ไม่เกิน 5.35(3) 1.8549 1.8558 1.8549 

ชนิดเพอืการออม   ไม่เกิน 5.35(3) 1.8549 1.8558 N/A 
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คา่ตอบแทนทีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.9446 % ของ NAV 

ข้อมลู ณ วนัที  สงิหาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้ สังซือหรือ    

ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4)  
 

ชนดิเพือผู้ลงทนุทวัไป ไม่เกิน 2.00  1.50 1.50 1.50 

ชนดิเพือการออม ไม่เกิน 2.00  ยกเว้น ยกเว้น N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ (4)   

ชนดิเพือผู้ลงทนุทวัไป ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ชนดิเพือการออม ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี N/A 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (4)
  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียน      
หน่วยลงทุนขาเข้า 

 
 

ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป ไม่เกิน 2.00 1.50(5) 1.50(5) 1.50(5) 

ชนิดเพือการออม ไม่เกิน 2.00 ยกเว้น ยกเว้น N/A 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียน      
หน่วยลงทุนขาออก 

  

ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ชนิดเพือการออม ไม่เกิน 2.00 2.00(6) 2.00(6) N/A 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

          

 
 

     ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 10 บาทต่อจํานวนหน่วย

ลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือ

เศษของ 500 หน่วย 

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วยหรือเศษของ 500 
หน่วย (7) 

     ชนิดเพือการออม ไมส่ามารถโอนหน่วยลงทนุได้ ไม่สามารถโอนหน่วยลงทนุได้ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู่ 

และการออกใบหน่วยลงทุน 
รายการละ 50 บาท  รายการละ 50 บาท (7) 
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หมายเหต ุ 

1.  อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทงัหมดหกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมดทียังไม่ได้รวมคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแต่วนัถัดจากวนัทีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสดุจนถึงวนัทีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ 

ปัจจบุนั คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซงึได้รวมภาษีมลูค่าเพิมไว้ด้วย (ถ้ามี)  

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซงึได้รวมภาษีมลูค่าเพมิไว้ด้วย (ถ้ามี)  

3.  อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

4 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สังซือหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือ

แต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทีหน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

5 กรณีผู้ถือหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเข้าบริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

6 ในกรณีทีเป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทนุรวมเพอืการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักล่าว แต่

ทงันี ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปบริษัทจัดการอนืจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ

ลา่สดุก่อนหน้าวนัทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทนุแต่ไม่ตํากว่า 200 บาท ตอ่ 1 รายการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือคืน

จะเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผู้ ถือหนว่ยลงทนุยืนคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

7 จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัทียนืคําขอทาํรายการ 

 

 

ในกรณีทีมกีารเปลียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจัดการ

ของสงวนสิทธิทีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 

60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ 

สถานทีในการซอืขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคนืหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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%NAV

4.89

3.78

1.10

-3.15

2.04

-5.19

95.44

95.44

95.44

95.44

2.83

2.83

100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 147,168,336.50

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์

ณ วนัที   31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อืนๆ -94,902,332.86

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 33,265,847.28

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 113,902,489.22

Other Liabilities -156,369,414.64

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 2,873,562,081.57

Other Assets 61,467,081.78

United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD 

REF (SG9999001176)

2,873,562,081.57

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2,873,562,081.57

หนว่ยลงทนุ 2,873,562,081.57

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,010,909,428.41

85,081,343.20สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซอืขายล่วงหน้า

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน 85,081,343.20
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AA+ 3,463,124.40

AA+ 36,007,920.00

AA+ -3,583,984.00

AA+ 1,130,989.60

AA+ 93,493.20

AA 1,777,500.00

A 46,192,300.00

0.00 5/11/2564

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 46,192,300.00

0.04 5/11/2564

0.06 1/10/2564

1.53 5/11/2564

ป้องกนัความเสยีง 93,493.20

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 1,130,989.60

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 1,777,500.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

1.20 1/10/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -3,583,984.00 -0.12 5/11/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 36,007,920.00

กาํไร/ขาดทุน

สญัญาทอ้ีางอิงกบัอตัราแลกเปลยีน

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 3,463,124.40 0.02 1/10/2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชือถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม

ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร ์ฟันด์

ณ วนัที   31  สิงหาคม  2564
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    9 ก.ย. 57 

  วันสนิสุดรอบบัญชี        31 ส.ค. 64 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพอืผู้ลงทนุทัวไป (UOBSHC) 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพอืการออม (UOBSHC-SSF) 

  

-      ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- ดัชนีชีวัด : ดัชนี MSCI AC Word Health care Index ซงึเป็นดัชนีทีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก 

(Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณ

ผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีได้จดัทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยัน

ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพอืผู้ลงทนุทวัไป (UOBSHC) 

: -28.8128% 

ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพอืการออม (UOBSHC-SSF) 

: -9.1069% 

 

หมายเหต ุ:  ก.ล.ต. อนมุตัิการเพมิหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม เมือวันที 21 ตลุาคม 2563 

 

 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 5.02% 4.80% 75 5.61% 75 13.80% 95 8.96% 75 9.94% 75 N/A N/A 8.96%

ผลตอบแทนตัวชวีัด 24.29% 12.01% 5 23.99% 5 25.51% 5 12.49% 5 10.35% 50 N/A N/A 9.30%

ความผันผวนของกองทนุ 10.58% 5.18% 5 9.25% 5 14.57% 25 17.51% 95 15.37% 75 N/A N/A 15.92%

ความผันผวนของตวัชวีัด 8.70% 5.24% 5 7.47% 5 12.81% 5 13.56% 5 12.03% 5 N/A N/A 12.45%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

ผลตอบแทนกองทนุรวม 4.98% 4.80% 75 5.61% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.00%

ผลตอบแทนตัวชวีัด 24.29% 12.01% 5 23.99% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30.09%

ความผันผวนของกองทนุ 10.58% 5.18% 5 9.25% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.84%

ความผันผวนของตัวชวีัด 8.70% 5.24% 5 7.47% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.11%

5 ปี Percentile 10 ปี Percentile
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทนุ
Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentileกองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

 

32.55% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  ได้ที website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเสนอขายนนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเห็นว่า 

การลงทุนในกองทุนนีเหมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการ

ลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ไม่ปกตผิู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชีชวน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันนั บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

จงึไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทงันี ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ไม่ได้ขึนอยู่กบัสถานะทางการ

เงนิหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัทีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนเพือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) 

กองทนุจงึมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างองิ (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทาง

ทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซงึอาจทําให้สญัญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน   

 ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง (Connected 

Person) ได้ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะสามารถ

กํากบัและดแูลการซอืขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศทีปิดไว้หน้าบริษัท

จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ควรขอดบูตัรประจําตวัของบุคคลดงักล่าวทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 
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 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมูลในหนงัสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมือมีข้อ

สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือหนว่ยลงทุน 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 กองทุนรวมนีลงทุนกระจกุตวัในสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของ

ตนเองด้วย 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) 

กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวใน

ทศิทางทีไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซงึอาจทําให้สญัญาซอืขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

 กองทุนมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป และชนิดเพือการออม ทงันี ผู้ลงทนุควร

ศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทงั 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ เพือเพิมความ

สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติด

ประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว กอ่นวนัเปลียนแปลง ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด

ของหนว่ยลงทนุ ทรัพย์สินทงัหมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเทา่เทียมกนั 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณ

มลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุแต่ละชนิด 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออมไมส่ามารถนําหนว่ยลงทุนไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขการลงทนุ และจะต้องคืน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้องชําระเงินเพิม และ/หรือเบียปรับตามประมวล

รัษฎากรด้วย  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม รวมทังสอบถามรายละเอียด

เพมิเติมและขอรับคูมื่อภาษีได้ทีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมด ดงันนั หาก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทนุรวมได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจสอบข้อมลูได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที 31 สงิหาคม 2564 

 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  1 
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ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพ

มหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786 -2222   โทรสาร 0-2786-2377 
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