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กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนือความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอืน คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามทีได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี
คําศัพท์

คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตข
ิ องกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์ (ชือย่อ : (UGIS
A))

“หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ”

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์ (ชือย่อ : (UGIS
N))

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีสภาวิชาชีพ
บัญชีกาํ หนดให้จด
ั ทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟืนฟู”

กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทเี อฟทีตังขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถินในภูมภ
ิ าคตามโครงการจัดตังกองทุนพันธบัตร
เอเชียระยะทีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของทีประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมทีจัดตังขึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor
Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมทีมุง่ เน้นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
ไว้จนครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุม
่ (collective investment scheme) ทังนี
ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ทีจัดตังขึน
ตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน exchange traded fund ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่าง
ประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึงได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตาม
กฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
ลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานตาม 1.
ทังนี
ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั
ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสั
งหาริยมดโครงการจั
ทรัพย์
รายละเอี
ดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 1 / 58
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน

08/03/2562

ทังนี
ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั
ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
“กองทุน LTF”

กองทุด
นรวมหุ
้นระยะยาว
(Long
Equity
กองทุนเปิด ยูไนเต็
โกลบอล
อิน
คัม Term
สตราที
จิคFund)
บอนด์ ฟันด์

“กองทุ
น property”
คําศัพท์

กองทรั
ย์สินาทีศัเกี
คําอธิบพายคํ
พยวข้
ท์ องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสียง”

การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่
สัญญาใน derivatives ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร
(speculate)
2. มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของ
ทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียง
4. สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม
หรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
เพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงทีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที
เทียบเคียงได้กบ
ั เงินฝาก โดยคูส
่ ญ
ั ญาทีเทียบเคียงได้กบ
ั ผูฝ
้ าก
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายทีเทียบเคียงได้กับ
ผูร้ บ
ั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึงหนีกึงทุน”

ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารทีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย
ทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วย
งานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินของประเทศนัน

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพือการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ทีมีการอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee
on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา
่ งประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลัก
ทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือ
หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธี
การในการซือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดย
ผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขาย
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 2 / 58
เป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนัน

08/03/2562

หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee
on Banking Supervision (Basel III)
“ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา
่ งประเทศ”
กองทุนเปิด
คําศัพท์

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลัก
ทรัพย์ดในต่
างประเทศ โดยมี
ักษณะครบถ้
ยูไนเต็
โกลบอล
อินคัลม
สตราทีวจนดั
ิคงนีบอนด์ ฟันด์

1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือ
หลายรายและผู
สนอขายหลายราย
คําอธิบายคําศั้เพ
ท์
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธี
การในการซือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดย
ผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขาย
เป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนัน

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษท
ั เงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษท
ั จดทะเบียน”

บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาต
ให้ทําการซือขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ที
ปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษท
ั ใหญ่”

บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ที
ปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนด
ให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม
(ฉบับที 6)

“ผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน”

ผู้ทีมีภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้
ออก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้ว
แต่กรณี

“ศูนย์ซือขาย
derivatives”

ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ทีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซือขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตาม
กฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยูภ
่ ายใต้บงั คับประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐาน ซึงอยู่ใน
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐานตาม 1. ทังนี ไม่วา่ จะจัดตังในรูป
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 3 / 58
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

08/03/2562
“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูป

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
“หน่วย infra”

กองทุนเปิด
คําศัพท์

หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐาน ซึงอยู่ใน
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุ
นโครงสร้างพือิ
นฐานที
ตังขึนตามกฎหมายว่
าด้วยหลั
ยูไนเต็
ด โกลบอล
นคัมจัดสตราที
จิค บอนด์
ฟันกด์
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
ธุ
น
คํรากรรมในตลาดทุ
อธิบายคําศัพท์
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐานตาม 1. ทังนี ไม่วา่ จะจัดตังในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสัน”

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

“B/E”

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี
ทีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุนนัน

“CIS operator”

บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที
ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะ
ในภาคผนวก 5 ส่วนที 5 ของประกาศทีทน. 14/2560

“credit derivatives”

derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิต
ของทรัพย์สินทีได้รับการประกันความเสียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึงไป
ยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง
ซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเมือ
เกิดเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สิน
ทีได้รับการประกันความเสียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุใน
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความ
สามารถในการชําระหนีตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสียงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับ
ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซือขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ใน
การคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน

“DW”

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตาม
รายละเอียดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 4 / 58
กฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังใน
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“derivatives on
organized exchange”
“discount rate” กองทุนเปิด
คําศัพท์
“DW”

derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives

อัตราส่
ทรัน
พคั
ย์หมรือสตราที
ตราสารทีมี
นทีจะใช้
ในด์
ยูไนเต็
ดวนลดของหลั
โกลบอลกอิ
จกิคารลงทุ
บอนด์
ฟัน
การคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน
คําอธิบายคําศัพท์
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตาม
กฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

“FX”

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึงได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วน
การลงทุนในแต่ละบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวั
ล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สน
ิ ไม่วา่ เป็นการลงทุนโดยตรงหรือ
โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดย
อ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสียงใน
ทรัพย์สินนัน

“Nonretail MF”

กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
ซึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุน
รวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit
derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)

“options”

สัญญาทีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า”
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
รวมา พ.ศ.
[0002/2560]
หน้า 5 / 58
ในมาตรา 3 รายละเอี
แห่งพระราชบั
ญญัตส
ิ ญ
ั ญาซื
อขายล่วน
งหน้
2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

08/03/2562

สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
“notional amount”
“obligation”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

กองทุนเปิด ยูไนเต็
ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit

คําศัพท์

derivatives
คําอธิบายคํอ้าาศังอิ
พงท์ถึง (obligation category & obligation
characteristics)

“options”

สัญญาทีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า”
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

“P/N”

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตาม
มาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ

“PVD”

กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซือขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียว
กับตราสารนัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ทางการหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทีมีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมี
ถินทีอยู่ ซึงเป็นการประเมินความเสียงในการผิดนัดชําระหนี
ของรัฐบาลของประเทศนัน

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชือเพือธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund)

PIMCO GIS Income Fund (Class I)

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
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1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

“WFE”

World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund)

PIMCO GIS Income Fund (Class I)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : United Global Income Strategic Bond Fund
1.3. ชือย่อ : UGIS
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :
เว้นแต่เข้าเงือนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือหลังจากสินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตังกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษท
ั จัดการจะคืนเงินให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามข้อ
กําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
(2) เมือมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอืนใดเพือประโยชน์
โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรก บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเสนอขายหน่
ี
วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะขอวงเงิ
ี
นลงทุนในต่างประเทศเพิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายอืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเพิมเงินทุนจด
ทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดทีจะเกิดขึนแก่กองทุน และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด
2. UGISN
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด
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รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสั
งซือครั
กองทุ
นเปิงแรก
ด ยู:ไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด
2. UGISN
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด

บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด
2. UGISN
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. UGISN
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. UGISN
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. UGISN
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. UGISN
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
 ทังนี มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และมูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บลด ยกเว้นหรือเปลียนแปลงมูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และ/หรือมูลค่าขันต่าํ ของ
การสังซือครังถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนแล้ว ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขันต่ําของการสังซือต่ํากว่าทีกําหนดไว้ได้ ในกรณีซอหน่
ื
วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซือหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือใน
กรณีจาํ เป็นอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร อนึง หากมีการพิจารณารับรายการขันต่ําของการสังซือต่ํากว่าทีกําหนดไว้
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษท
ั จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :

08/03/2562
3.1.
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
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เพือตอบสนองการลงทุนของผูล
้ งทุนทีต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนทีดีในระยะยาว ให้แก่ผู้

กรณีจาํ เป็นอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร อนึง หากมีการพิจารณารับรายการขันต่ําของการสังซือต่ํากว่าทีกําหนดไว้
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษท
ั จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจั
ดด
การกองทุ
ชนิดกองทุ
รวม
ประเภทกองทุ
นรวม นโยบายการลงทุ
น
กองทุนเปิ
ยูไนเต็นดรวม
โกลบอล
อินนคั
ม สตราที
จิค บอนด์
ฟันด์
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือตอบสนองการลงทุนของผูล
้ งทุนทีต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนทีดีในระยะยาว ให้แก่ผู้
ลงทุนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund (Class I) เพียง
กองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนภายใต้หลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Income Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : ทีมิได้มีวัตถุประสงค์เพือลดความเสียง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อืน ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตาม
กองทุนหลัก (passive management) 2. PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิง
รุก (active management)

3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน (%):90.00
หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียน เพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนประมาณร้อยละ 90
2.ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ: ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไม่ได้ทําสัญญา
ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนประมาณร้อยละ 10
หมายเหตุ:
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมีการ
เปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

08/03/2562
รายละเอียดเพิมเติม :
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ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุ
จ่ายผลตอบแทนแบบไม่
ซับซ้อจ
น ิค
กองทุนเปิด ยูไนเต็นด: โกลบอล
อินคัม สตราที

บอนด์ ฟันด์

3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน กองทุนเหลักเป็นกอง
ทุนเพือผูล
้ งทุนทัวไป (Retail Fund) จัดตังและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และเป็นกองทุน
ทีจัดตังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึงจดทะเบียนที
ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund)
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพือสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุน
อย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจา
ยการลงทุนไปในตราสารหนีประเภทต่างๆทังภาครัฐและเอกชน ทัวโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึงอาจรวมถึง
(1) ตราสารหนีภาคเอกชนทังทีได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือสูงกว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ
อันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) ทีออกโดยบริษัทเอกชนทัวโลกทังทีอยู่
ภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึงรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
(2) ตราสารหนีภาครัฐ ทีออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึง
องค์กรทีเกียวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน
(3) ตราสารทีเกียวข้องกับ mortgagerelated security และ Assetbacked securities อืนๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึงรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา
ทังนี กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap
(protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตลอดเวลา และใน
การลงทุนเหล่านีกองทุนสามารถทําได้ทงการลงทุ
ั
นทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์
กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้
บริษท
ั จัดการจะทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินดอล
ล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอืนใด หากมีการเปลียนแปลงโดยกองทุน
หลักในอนาคต บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ และ/หรือช่องทางอืนใดโดยเร็ว นับ
ตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
(2) ส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมี underlying เป็นตราสาร
กึงหนีกึงทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืนใด ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิมเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว้
ทังนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจผู้
จัดการกองทุน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปลียนกลยุทธ์เกียวกับการทําสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซงตราสารที
ึ
มีลก
ั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรืออาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอน
ั ดับ
ความน่าเชือถือต่ํากว่าระดับทีสามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือ
ถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามที
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(3) ในกรณีทกองทุ
ี
นปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอืนทีไม่ใช่ทรัพย์สินทีกองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection
seller) ในอัตราส่วนทีมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี
(3.1) บริษท
ั จัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนทีใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ทีมีคุณสมบัติตามที
สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสินโดยไม่ชักช้า และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จา่ ยและสํารองค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
08/03/2562
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง

จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จา่ ยและสํารองค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แกองทุ
ก่ผถ
ู้ อ
ื หน่น
วยลงทุ
ดส่ด
วนจํ
านวนหน่วยลงทุ
ต่อจํานวนหน่
นทีจําฟั
หน่
ยได้แล้วทังหมด
เปิด นยูตามสั
ไนเต็
โกลบอล
อินนคัทีมถือสตราที
จิควยลงทุ
บอนด์
นาด์
ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้งเหตุทกองทุ
ี
นหลักมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วน
ั ทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที
ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วน
ั ทีดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นเพือให้ผท
ู้ สนใจจะลงทุ
ี
นรับรูแ
้ ละเข้าใจ
เกียวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้บุคลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรืองการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นาํ มาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่วน
ั จดทะเบียนกองทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)
ชือกองทุน :

PIMCO GIS Income Fund (Class I)

ผูจ
้ ด
ั การกองทุน :

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland

วันทีจัดตังกองทุน :

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพือสร้างกระแส
รายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ใน
การสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระ
จายการลงทุนไปในตราสารหนีประเภทต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนทัวโลก อย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึงอาจรวมถึง
(1) ตราสารหนีภาคเอกชนทังทีได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือถือสูงกว่าอันดับที
สามารถลงทุนได้ (investment Grade) และอันดับความน่าเชือถือต่ําว่าอันดับที
สามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) ทีออกโดยบริษัทเอกชนทัวโลกทังที
อยู่ภายในกลุ่มยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึงรวมถึงกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนา
(2) ตราสารหนีภาครัฐ ทีออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป,
และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรทีเกีวข้องกับภาครัฐของประเทศ
เหล่านัน
(3) ตราสารทีเกียวข้องกับ mortgagerelated security และ Assetbacked
securities อืนๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึงรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา และ
ทังนี กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan
assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller)
อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆ อาจมีการเปลียนแปลงได้
ตลอดเวลา ทังนีในการลงทุนเหล่านีสามารถทําได้ทงการลงทุ
ั
นทางตรงในตราสาร
และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์
กองทุนจะมี Portfolio Duration อยูร่ ะหว่าง 0 – 8 ปี ขึนอยู่กับมุมด้านดอกเบียของ
ผูจ
้ ด
ั การกองทุน ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารทีได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือ
ถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (ต่าํ กว่าอันดับความน่าเชือถือ Baa3 จากการจัด
อันดับความน่าเชือถือของ Moody หรือเทียบเท่ากับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
S&P or Fitch) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที
เกียวข้องกับ mortgagerelated security และ Assetbacked securities อืนๆ)
และสามารถลงทุนในตราสารหนีของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาไม่เกิน 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สิน
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กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารทีสามารถเปลียนเป็นตราสารทุนได้
(convertible securities) เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน , ไม่สามารถลงทุนใน
ตราสารทุน (equity) ได้เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน, ทังนี เมือรวมการลงทุน
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deposit) และ bankers’ acceptances จะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน ทังนี กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่อง (ซึงหมาย

อันดับความน่าเชือถือของ Moody หรือเทียบเท่ากับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
S&P or Fitch) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที
เกียวข้องกับ mortgagerelated security และ Assetbacked securities อืนๆ)
และสามารถลงทุนในตราสารหนีของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาไม่เกิน 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารทีสามารถเปลียนเป็นตราสารทุนได้
(convertible securities) เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน , ไม่สามารถลงทุนใน
ตราสารทุน (equity) ได้เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน, ทังนี เมือรวมการลงทุน
ของตราสารทีสามารถเปลียนเป็นตราสารทุน, ใบรับรองเงินฝาก (certificates of
deposit) และ bankers’ acceptances จะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน ทังนี กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่อง (ซึงหมาย
รวมถึงพันธบัตร และตราสารหนีอืนๆ ทีถูกกล่าวถึงตานโยบายการลงทุนนี) ได้ไม่
เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน

อายุโครงการ :

ไม่กาํ หนด

การจ่ายเงินปันผล :

ไม่จา่ ยเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Administrator: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited

Bloomberg Ticker :

PIMINIA:ID

Bloomberg Benchmark Ticker :

LBUSTRUU Index

Website

www.pimco.com.sg

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึง กองทุนหลักอาจเพิมเติมหรือเปลียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของกองทุนได้
ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการ ซึงบริษท
ั จัดการเห็นว่าไม่มน
ี ย
ั สําคัญ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะ
ี
แก้ไขเพิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการโดยพลัน
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืน
ใด โดยเป็นการเปลียนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตังแต่
วันทีบริษท
ั จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทังนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและ
จัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี
(1) พันธบัตร
(2) ตัวเงินคลัง
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
(4)
ตัวแลกเงิน
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(5) ตัวสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้

ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
(1) พันธบัตร
(2) ตัวเงินคลัง
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
(4) ตัวแลกเงิน
(5) ตัวสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ทีมี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม (1) – (7) ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารกึงหนีกึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทังนี หากมีการใช้สท
ิ ธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็นหุน
้ โดยกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นันมา บริษท
ั จัดการจะจําหน่ายหุน
้ ที
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นัน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุน
้ ดังกล่าว
1.3 ตราสาร Basel III
1.4 ศุกูก
1.5 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ
2.1  2.3
1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
1.3 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
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ยดโครงการจั
10.
สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกัรายละเอี
บผูร้ บ
ั ฝากตาม
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2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ
จขนาดกลางและขนาดย่
งประเทศไทย
กองทุ
นเปิด ยูไนเต็อดมแห่
โกลบอล
อินคัม สตราทีจิค
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 1  9

บอนด์ ฟันด์

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้
เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมที บลจ. ต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมล
ู ค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ > (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
08/03/2562
รายละเอี
ดโครงการจั
ดจการกองทุ
รวม [0002/2560]
หน้
14อ/ 58
4.6
discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกํ
าหนดขึยนโดยคํ
านึงถึงปั
จัยความเสีนยงของคู
ส
่ ญ
ั ญา หลักทรั
พย์า หรื
ตราสารทีซือแล้ว

มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
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4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผูย
้ ม
ื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้
เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนใน SET ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอืนซึงจะมีผลให้ บลจ.
สามารถบังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือ
ทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 P/N ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
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1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท
ตามหลั
เกณฑ์การลงทุ
นดั
กองทุderivatives
นเปิด ยูไนเต็
ดก
โกลบอล
อินคั
มงนีสตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธพ. ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นนิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านัน ต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนัก ≤ 35% ของน้าํ หนักทังหมดในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบทังหมดเป็นหรือเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้าํ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทังนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษท
ั ในเครือของ บลจ. บลจ. นันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึง
อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สน
ิ ค้าใดสินค้าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผูพ
้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้องชําระหนี
ตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของ
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แต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที

ตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันที
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียง
มีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการ
ชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุก
รายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กบ
ั ผูข
้ ายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี
เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนีต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตัวเงินคลัง
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
(4) ตัวแลกเงิน
(5) ตัวสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ทีมี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม (1) – (7) ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารกึงหนีกึงทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทังนี หากมีการใช้สท
ิ ธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็นหุน
้ โดยกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นันมา บริษท
ั จัดการจะจําหน่ายหุน
้ ที
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นัน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุน
้ ดังกล่าว
1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ
1.4 ศุกก
ู ต่างประเทศ
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1.5
ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกํ
าหนดเพิย
มเติ
มในภายหลั
หรือทรัพย์นสรวม
น
ิ อืนที[0002/2560]
มีลก
ั ษณะทํานองเดี
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทังนี หากมีการใช้สท
ิ ธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็นหุน
้ โดยกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นันมา บริษท
ั จัดการจะจําหน่ายหุน
้ ที
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นัน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุน
้ ดังกล่าว
1.3 ตราสาร Basel III ต่
างประเทศ
กองทุ
นเปิด

ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

1.4 ศุกก
ู ต่างประเทศ
1.5 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS ทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ
2.1  2.3
2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
2.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม
้ ครองผูล
้ งทุนอย่างเพียงพอทังนี ตามรายชือ
ประเทศทีสํานักงานกําหนด
2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาํ เป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥80% ของ NAV ของกอง
ทุน CIS ต่างประเทศนัน
2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของ MF นัน ทังนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP
2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของ MF นัน
2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน
2.5 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทมี
ี ความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (3)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
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1.3
อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุกองทุ
นดังนี นเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธพ. ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นนิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาด
อย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนัก ≤ 35% ของน้าํ หนักทังหมด ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบทังหมดเป็นหรือเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้าํ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทังนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษท
ั ในเครือของ บลจ. บลจ. นันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สน
ิ ค้าใดสินค้าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผูพ
้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้องชําระหนี
ตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
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6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนย
ั สําคัญให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง

ตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที
สํานักงานกํ
กองทุ
นเปิาดหนด
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนย
ั สําคัญให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันที
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียง
มีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กบ
ั ผูข
้ ายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนเพือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทังหมดจะไม่เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนทีเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลียนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนัน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศทีแก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมีดัง
ต่อไปนี
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สน
ิ หรือคูส
่ ญ
ั ญา (Single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตาํ่ กว่า 2 อันดับแรก

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อก
ไม่เกิน
นรวม
20%1[0002/2560] หน้า 20 / 58
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุ
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที
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ไม่จํากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี กองทุ
credit rating
อยูยู
่ในระดั
บ investment
grade
นเปิด
ไนเต็
ด โกลบอล
อินคัม
แต่ตาํ่ กว่า 2 อันดับแรก

น 35% ฟันด์
สตราทีจไม่ิคเกิบอนด์

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5

ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือศุกูกทีผู้ออก
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีได้รบ
ั อนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397
วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของตราสารทีลงทุนใน
benchmark + 5%

ข้อ
3

6

หน่วย CIS

ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือศุกูก ที ผู้
สูงกว่า
ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน
(1) 10% หรือ
ในต่างประเทศ หรือผูอ
้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายต่าง
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนใน
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รบ
ั
benchmark + 5%
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel II
6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397
วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ
6.1.3.2 ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ทีมีลก
ั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี
> 397
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วันนับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ข้อ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397
วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ
นนเปิ
ด ยูไนเต็
ด าโกลบอล
อินคัม
6.1.3.2 ผูม
้ กองทุ
ภ
ี าระผูกพั
ตามตราสารดั
งกล่
วต้องเป็นบุคคล
ดังนี
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
ประเภททรั
พย์สน
ิ
6.1.3.3.2 สถาบันการเงิ
นระหว่างประเทศที
ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ทีมีลก
ั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397
วันนับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

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

แบบ national scale
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national

scale ได้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคูส
่ ญ
ั ญาในฐานะผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บ
ั ฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษท
ั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ (product limit) **
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที
 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบัญชี
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่าง
เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายุโครงการ < 1 ปี
ประเทศของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่
ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
สัญญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอายุกองทุน
ขึน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ MF ที
1.2 ธนาคารพาณิชย์
มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending
08/03/2562
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derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ

2

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่าง
เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายุโครงการ < 1 ปี
ประเทศของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่
ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
สัญญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอายุกองทุน
ขึน
อ ≤ 6จเดื
ทังนี เฉพาะ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัมคงเหลื
สตราที
ิคอนบอนด์
ฟันMF
ด์ ที
1.2 ธนาคารพาณิชย์
มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บริษท
ั เงินทุน
ประเภททรั
พย์สน
ิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิ
เอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
ทรัพย์สินดังนี
2.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี

รวมกันไม่เกิน 25%

(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ทีลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบ
เท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

Securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสาร
กึงหนีกึงทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

6

ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารกึงหนีกึงทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivatives ทีมี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ข้อ
7

ประเภททรัพย์สน
ิ
derivatives ดังนี
7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือ
การลดความเสียง
(hedging)
7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมิใช่
เพือการลดความเสียง
(nonhedging)

รวมกันไม่เกิน 15%

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

global exposure limit
7.2.1 กรณีกองทุนไม่ มก
ี ารลงทุนแบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
7.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
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หมายเหตุรายละเอี
: “การลงทุ
นแบบซับซ้อน”
หมายความว่
า การลงทุ
นในสัญญาซื
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
[0002/2560]
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ขายล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซับซ้อน (exotic derivatives)

กองทุนเปิด

7.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี
(1) ด
absolute
VaR <อิ20%
ของ
NAV จิค บอนด์ ฟันด์
ยูไนเต็
โกลบอล
นคัม
สตราที
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจ
ิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานประกาศกําหนด

** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ
product limit
ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว
่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ
ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย
หรือตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial
liability)5 ของผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด โดยไม่ให้นบ
ั รวมมูลค่าหนีสินดัง
กล่าว ของเจ้าหนีทีมีความเกียวข้องกับผูอ
้ อก เช่น เงินกู้ยืมจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน เป็นต้น
ทังนี ในกรณีทผู
ี อ
้ อกตราสารไม่มห
ี นีสินทางการเงินตามทีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด6 ให้ใช้อต
ั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี
ของผู้ออกรายนันเป็นรายครัง เว้นแต่ ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มี
การยืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พจ
ิ ารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารที
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่
กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็น ราย
โครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดย
บุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1 – 9)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

5 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร
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ทังนีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม

5 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับใน
ระดับสากล เช่น กองทุ
International
Standards
หรือจUnited
StatesฟัGenerally
นเปิดFinancial
ยูไนเต็Reporting
ด โกลบอล
อินคัม(IFRS)
สตราที
ิค บอนด์
นด์
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร

ทังนีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม
ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สินทีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีลงทุนมีคุณสมบัติที
เปลียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษท
ั
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ
และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิด
กรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมี
การเปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สินในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน
3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1
ในส่วนที 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที 5 ข้อ 2 (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการทีลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษท
ั
จัดการต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนันจนถึงหรือข้ามจุดทีต้องทําคําเสนอซือ
ความในวรรคหนึงมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที
ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี
1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังก่อนวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุน
รวมดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration
limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิมเติมโครงการเพือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวทีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกอง
ทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
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(3) ในกรณีทีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ
นรวมหรื
อหน่วยของกองทุ
นต่างประเทศที
มีผู้รับผิดชอบการ
บริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์หรือเชือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะทีซ้ําซ้อนกับ

limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกองทุ
กล่าว ตลอดจนจั
บสําด
เนารายงานไว้
การกองทุ
นเปิด ยูดไเก็นเต็
โกลบอลทอิีบริ
นษคััทมจัดสตราที
จนิครวม
บอนด์ ฟันด์
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิมเติมโครงการเพือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวทีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกอง
ทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) ในกรณีทีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีมีผู้รับผิดชอบการ
บริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์หรือเชือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะทีซ้ําซ้อนกับ
กองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบเกียวกับความสัมพันธ์หรือเชือมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายนัน ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียว
กับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเป็นไปตามทีกําหนดนัน
2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุน
รวมดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration
limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเป็นไปตามทีกําหนดนัน
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมือครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษท
ั จัดการกองทุน
รวมลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที 5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีมีอยู่เดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่วนที 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนิน
การดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการใน
เรืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที
ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษท
ั
จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวัน
ทําการถัดจากวันทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ
โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทีครบกําหนด
90 วันนับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทีครบกําหนด
90 วันนับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุน
กองทุ
นษเปิ
ยูไนเต็
ดเสนอขายหน่
โกลบอล วอิยลงทุ
นคัมนของกองทุ
สตราทีจ
ิค บอนด์
รวมยังไม่มีผลใช้บ
ังคับ บริ
ัทจัดดการต้
องไม่
นรวมนั
นเพิมเติฟั
มนด์

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
 ระยะเวลาการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน
1. หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

ชือ
คําอธิบายเพิมเติม
ย่อ
UGIS เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอ
A
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้จากส่วน
UGIS
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
N
return)

รายละเอียดเพิมเติม : มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตข
ิ องกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์ (ชือย่อ :
(UGISA)) เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
2. หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์ (ชือย่อ :
(UGISN)) เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ เพือ
เพิมความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลียนแปลง ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
บริษท
ั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกให้แก่ประชาชนทัวไปในราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี หากยอดรวมการสังซือมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อน
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครังแรก โดยจะปิดประกาศทีสํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
5.2.1 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน
ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษท
ั จัดการจะจัดให้มห
ี นังสือชีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผูส
้ นใจสังซือหน่วย
ลงทุนสามารถขอรับได้ทก
ุ วันในเวลาทําการ
5.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองทีบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ
ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง
นําใบคําสังซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตังแต่ 2 คนขึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านันเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และเป็นผูร้ บ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชอตามเงื
ื
อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผูใ้ ช้สท
ิ ธิ ในฐานะ
ผู08/03/2562
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 27 / 58
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ
ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง
นําใบคําสังซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตังแต่ 2 คนขึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านันเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และเป็นผูร้ บ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชอตามเงื
ื
อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผูใ้ ช้สท
ิ ธิ ในฐานะ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถทําการสังซือหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุน
อืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ
บอนด์ ฟันด์ ตามเงือนไข วัน เวลา ทีระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้
ในข้อ 8.2.3 ทังนี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็น
ไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี)
บริษท
ั จัดการจะรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมือได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงือนไขทีได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสังซือหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือผูส
้ งซื
ั อได้ทาํ รายการสังซือหน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการได้รบ
ั เงินค่าสัง
ซือหน่วยลงทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสังซือหน่วย
ลงทุนนันได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีทมี
ี ขอ
้ ขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถรับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทีตกลงใช้บริการซือหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงือนไขและวิธีการ
ทีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือทีจะแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึงรวมถึงการยอมรับความเสียงใดๆ
ทีอาจเกิดขึนเนืองมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
5.2.2.4 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมนําเสนอวิธีการสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีสังซือโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชี เงินฝากประเภท
กระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชี เงินฝากประเภท
กระแสรายวันหรือประเภทออมทรั
ั นเต็
จัดการเปิ
ดไว้เพือการนี
ของธนาคารดั
งต่อจ
ไปนี
กองทุนพ
เปิย์ ดทีบริ
ยูษไท
ด โกลบอล
อิน
คัม สตราที
ิค บอนด์ ฟันด์
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อนใดที
ื
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึง
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั
จัดการและสถานทีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผูส
้ งซื
ั อแล้ว ผู้สังซือจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ทังนี การสังซือ หน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
คําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รบ
ั เงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสังซือนัน และแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อทราบ
ผู้สังซือทีได้ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออม
ทรัพย์ในนามของบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนทีบริษท
ั จัดการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชย์ ซึงดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5.2.3.2 INTERNET
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริษัทจัดการเปิดขึน
5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือ
บัญชีกองทุนทีบรษัทจัดการเปิดขึน
5.2.3.4 การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็น
ผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์
ซึงเป็นบัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุน
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รบ
ั ใบคําสัง
ซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะได้รบ
ั หน่วยลงทุนตามทีสังซือ
หลังจากทีได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสังซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อน ได้ก่อน” ตามวันทีทีได้รบ
ั คําสังซือ
พร้อมเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการทีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลนันถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด บริษท
ั จัดการจะพิจารณาไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนให้แก่บค
ุ คล
หรือกลุม
่ บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึงในสามของหน่วยลงทุนทีได้จาํ หน่ายแล้วทังหมด เว้นแต่บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลดังกล่าวเข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
5.2.5 การคืนเงินค่าสังซือแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี
5.2.5.1 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติการ
08/03/2562
รายละเอี
ยดโครงการจัใดดๆ
การกองทุ
นรวม น[0002/2560]
า า29
ขายหน่
วยลงทุนนัน และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุ
นและผลประโยชน์
ทีเกิดขึนจากเงิ
ทีได้รบ
ั จากการจํหน้
าหน่
ย / 58
หน่วยลงทุนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ถัดจากวันยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุน

ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
5.2.5 การคืนเงินค่าสังซือแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่กองทุ
าจองซือหน่
ให้แก่ด
ผส
ู้ โกลบอล
งซื
ั อหน่วยลงทุ
ตา่ งๆ ภายใต้
อนไขทีกํฟั
าหนดดั
นเปิวยลงทุ
ด ยูไนนเต็
อินนในกรณี
คัม สตราที
จิคเงืบอนด์
นด์ งต่อไปนี
5.2.5.1 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติการ
ขายหน่วยลงทุนนัน และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ถัดจากวันยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุน
5.2.5.2 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากเกิด
กรณีตามทีระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงือนไข (อายุโครงการ)”
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วัน
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธก
ี ารจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.6 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือ
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทจะลงทุ
ี
นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
5.2.6.3 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนทีได้
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6.4 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5.2.6.5 กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
5.2.6.6 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันทําให้หรือจะทําให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดตามทีกําหนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนหรือมีขอ
้
สงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดงั กล่าว
5.2.6.7 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
(ค) ตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงือนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด

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

08/03/2562

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 30 / 58

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan), บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็น
ราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทังนีหลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 16 เรือง “วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ผูส
้ นใจลงทุนสามารถทําการซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซือ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษท
ั จัดการจะกําหนดวันเริมทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึงจะระบุไว้ใน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป
6.2.1 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษท
ั จัดการจะจัดให้มห
ี นังสือชีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสังซือ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทก
ุ วันในเวลาทําการ
6.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7
แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทังนําใบคํา
สังซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
(ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือ
หลักฐานอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือวิธีการ
อืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ในการสังซือ ผูส
้ งซื
ั อรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสังซือหรือน้อยกว่าทีสังซือไว้ตามทีบริษท
ั จัดการจะพิจารณา
จั ด สรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสังซือดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียในกรณีทีไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขาย
หน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทุนให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรือง เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถยืนเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนได้ทการขายหรื
ี
อรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และเมือเจ้าหน้าทีของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนซือคืน ได้ตรวจ
สอบเอกสารการสังซือและเงินค่าสังซือว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนทีเจ้าหน้าทีได้ ลงนามรับรอง
ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อไว้เป็นหลักฐาน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(1) ผูล
้ งทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ทีรับคําสังซือภายในวันทําการขายหน่วย
ลงทุนเท่านัน
โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออม
ทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

08/03/2562

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
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6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(1) ผูล
้ งทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ทีรับคําสังซือภายในวันทําการขายหน่วย
ลงทุนเท่านัน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออม
ทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อนใดที
ื
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึง
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีผูส
้ งซื
ั อชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารที ผู้สังซือชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครังแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสังซือนันๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีจัดตังโดยบริษท
ั
จัดการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนีกับบริษท
ั
จัดการไม่ได้
(4) ผูล
้ งทุนทีสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสังซือ
หน่วยลงทุนไม่ได้
6.2.3.2 INTERNET
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริษัทจัดการเปิดขึน
6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือ
บัญชีกองทุนทีบริษท
ั จัดการเปิดขึน
6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนแบบสม่าํ เสมอด้วยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบต
ั รเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มก
ี ารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีเงินครบตามทีระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านันเพือซือหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูส
้ งซื
ั อในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารหัก
บัญชีเพือซือหน่วยลงทุนไม่วา่ ในกรณีใดๆ หรือในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงิน
ในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตมีไม่เพียงพอทีจะซือหน่วยลงทุนได้ครบตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ทงหมด
ั
บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หก
ั
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทังนีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีจาํ นวนเงินไม่เพียงพอทีจะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใช้บริการสังซือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบต
ั รเครดิตสําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจาก
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.2.3.5 การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ
08/03/2562
ดโครงการจั
ดนการกองทุ
[0002/2560]
หน้าน32
หน่
วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รายละเอี
รบ
ั ใบคําสัยงซื
อหน่วยลงทุ
ภายในวันน
ทํรวม
าการขายหน่
วยลงทุนจนเป็
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ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็น

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผล
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็น
บัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสังซือหน่วยลงทุนครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รบ
ั ใบคําสังซือ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนและเพิม
จํานวนหน่วยลงทุนทีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสินวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสังซือก่อนได้ก่อนตามวันทีได้รับใบคําสังซือ
พร้อมเงินค่าซือเต็มจํานวน
ในกรณีทีการสังซือพร้อมกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนทีซือเข้ามา ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะ
ี
จัดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อ
ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
6.2.5 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายชือผู้สังซือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังทีอยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนทีไม่ได้รบ
ั การ
จัดสรรนัน
6.2.6 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือ
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทจะลงทุ
ี
นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
6.2.6.3 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนทีได้
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.2.6.4 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
6.2.6.5 กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
6.2.6.6 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันทําให้หรือจะทําให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดตามทีกําหนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนหรือมีขอ
้
สงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดงั กล่าว
6.2.6.7 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

รายละเอี
ดการกองทุยนดในใบคํ
รวม [0002/2560]
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้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิ
ดบัญยชีดโครงการจั
ก่อนโดยกรอกรายละเอี
าขอเปิดบัญชีใหน้
ห้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทังหมด

สงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดงั กล่าว
6.2.6.7 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุ
น และ/หรื
ยงหรืด
อความรั
บผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ
ษท
ั ฟั
จัดน
การ
กองทุ
นเปิดอชืยูอเสี
ไนเต็
โกลบอล
อินคัม สตราทีจิค บอนด์
ด์
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทังหมด
6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผูล
้ งทุนสามารถทําการซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซือขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษท
ั จัดการจะกําหนดวันเริมทําการขายหน่วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 15 วัน นับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง
จะระบุไว้ในหนังสือชีชวนต่อไป โดยหากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการทีไม่
สามารถซือขายหน่วยลงทุนได้ให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันทําการซือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ทังนี บริษท
ั จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ
บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที
บริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

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

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ไม่มี

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
7.4.1 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน
• การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ไม่เกินปีละ 12 ครังตามดุลพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารทีกองทุนไปลงทุน หรือ
จากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบียค้างรับทีได้รบ
ั จากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash
flow) ทังนีบริษท
ั จัดการจะประกาศวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ
หลักเกณฑ์การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษท
ั จัดการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัตด
ิ งั กล่าว ทังนี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตด
ิ งั กล่าวจะทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
รายละเอี
ดโครงการจั
รวม ก[0002/2560]
หน้า 34
2.08/03/2562
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมั
ตใิ ห้ผถ
ู้ ย
อ
ื หน่
วยลงทุนทีดมีการกองทุ
รายชืออยูต
่ นามหลั
ฐานทีปรากฏในทะเบี
ยน / 58
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้วทังหมด โดยบริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์

จัดการ
หลักเกณฑ์การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนิกองทุ
นการรับน
ซืเปิ
อคืนดหน่ยูวไ
ยลงทุ
โดยอั
ตโนมัติให้แ
ู้ถือม
หน่สตราที
วยลงทุนไม่
เกินบอนด์
ปีละ 12 ครั
นเต็นด
โกลบอล
อิก่นผคั
จิค
ฟังนโดยถื
ด์ อว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษท
ั จัดการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัตด
ิ งั กล่าว ทังนี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตด
ิ งั กล่าวจะทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีรายชืออยูต
่ ามหลักฐานทีปรากฏในทะเบียน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้วทังหมด โดยบริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบ
ั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนันอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึน เช่น ค่าใช้จา่ ยอืนใดทีเกิดขึนจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินค่ารับซือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตด
ิ งั กล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนตามทีผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีรายชือตามหลักฐานที
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในช่วงทีมีการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
• กรณีรบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
หลักเกณฑ์การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทังยืนเอกสารที
เกียวข้องตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืน ตามจํานวนทีระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทังนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจะขายคืนในใบคําสังขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจาํ นวนเงินทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูข
้ ายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมี
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12
(4) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกับสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนพร้อมทังออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสาํ หรับค่าธรรมเนียม
การรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ
(7) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซือคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสังขายคืนของ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ยนความจํ
ื
านงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทังนีการยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.4.1.2 INTERNET
บริษท
ั จัดการอาจรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด ซึงผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
08/03/2562
รายละเอี
ยดโครงการจัดการกองทุ
นรวม [0002/2560] หน้า 35 / 58
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ตอ
้ งเป็นไปตามทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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7.4.1.2 INTERNET
บริษท
ั จัดการอาจรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัท
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7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ตอ
้ งเป็นไปตามทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
7.4.1.4 การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือคืน (ถ้ามี)
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วง
หน้า
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษท
ั จัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตด
ิ งั กล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
• กรณีรบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
การชําระเงินค่าซือคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงือนไขดังนี
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุ
ชือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีทเป็
ี นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะให้
ี
ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จา่ ยในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการสัง
ซือ/ขายหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
(4) บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืน ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์ทาํ ให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีแจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอืน ๆ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอ
ื
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
• กรณีการรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : ไม่เกินปีละ 12 ครัง
บริษท
ั จัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตด
ิ งั กล่าวทีเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการเพือแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทราบต่อไป
• กรณีรบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
กองทุนจะเปิดให้มก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ทก
ุ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามทีบริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริ
ษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุ
นให้ทยราบล่
วงหน้า โดยปิ
ดประกาศ
ณ สํา[0002/2560]
นักงานของบริษหน้
ท
ั จัาดการ
08/03/2562
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
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หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

• กรณีรบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
กองทุนจะเปิดให้มก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ทก
ุ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชํ
าระราคาและส่
พย์ และ/หรื
วแทนขายกองทุ
รวมต่
กองทุ
นเปิด ยูงไมอบหลั
นเต็ดกทรั
โกลบอล
อิอนวันคัทํมาการของตั
สตราที
จิค บอนด์นฟั
นด์างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามทีบริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ทังนี
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
เงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวนนีแล้ว
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทาํ รายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอืนใด เมือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทังนี เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลียนแปลงไม่ได้ ทังนี เว้นแต่จะได้รบ
ั ความเห็นชอบจากบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ
7.9.4 ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีต้องการขายคืนในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏตามทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารของผู้สังขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลียนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมการรับซือคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสังซือคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสังล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตังได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทาํ การขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1) กรณีทีเอกสารหลักฐานการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนรายทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลียนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลียนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(4) กรณีทมี
ี คาํ สังจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย มีคาํ สังให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสังขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุนทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษท
ั จัดการเพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนันเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
7.9.9 ในกรณีทคํ
ี าสังขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ในวันทีทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการตามคําสังดังกล่าวเฉพาะในส่วนทีไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้08/03/2562
น โดยถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุ
นในจํายนวนที
ไม่เกินมูด
ลค่
าดังกล่าวนทัรวม
งนี โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้
รายละเอี
ดโครงการจั
การกองทุ
[0002/2560]
หน้างให้
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ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
7.9.10 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(4) กรณีทมี
ี คาํ สังจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย มีคาํ สังให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสังขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุนทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษท
ั จัดการเพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนันเข้าระบบไร้
ใบหน่นวยลงทุ
ก่อน จึงจะขายคื
นหน่
ยลงทุนดังจกล่
กองทุ
เปิด นยู(Scripless)
ไนเต็ด โกลบอล
อินคั
ม วสตราที
ิคาวได้
บอนด์ ฟันด์
7.9.9 ในกรณีทคํ
ี าสังขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ในวันทีทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการตามคําสังดังกล่าวเฉพาะในส่วนทีไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนทีไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทังนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
7.9.10 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 7. “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 7. “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุน การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง
แก้ไข เรืองอืนใดทีเกียวข้อง ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลียน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ เกิด
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

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

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”)
ตามทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์
(“กองทุนเปิดปลายทาง”) ได้
ทังนี ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมเปิดให้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/
หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราที
จิค บอนด์ ฟันด์ นัน บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.1 เงือนไขในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือ
ซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้า
มี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทังนีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอืนในช่วงทีมีการรับซือคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทังนี ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการ
นัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั ระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงเพิมเติมให้มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที
กําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุน
เปิ08/03/2562
ดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 38 / 58
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ

ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการ
นัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั ระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิ
ทธิน
ทจะเปลี
ี เปิด ยนแปลงเพิ
มให้มก
ี ารสับ
วยลงทุนจ
ไปมาระหว่
าง “กองทุ
กองทุ
ยูไนเต็ดมเติ
โกลบอล
อิเปลี
นคัยนหน่
ม สตราที
ิค บอนด์
ฟันด์นเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที
กําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุน
เปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึง ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและ
เวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุน
เปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) รวมถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสับเปลียนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซือคืนดังนี
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือ
ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทังนี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รบ
ั การ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และกองทุนรวม
8.2.5 วิธีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังสับเปลียนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนเงินทีต้องการสับเปลียนในใบคําสังสับเปลียนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลียน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นรายการบันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่ น
รายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
ทังนี บริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าว และจะ
เพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับ
เปลียนเข้าดังกล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ขอ
้ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคา
ขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลียนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
8.2.6 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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เงือนไขอืน :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ข้อ 8. “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
8.2.6 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
โดยไม่
ือว่ด
าการนํ
เสนอวิ
ีการสับเปลียนหน่
นดังกล่าวเป็
ไขโครงการ
กองทุ
นถเปิ
ยูไานเต็
ดธโกลบอล
อินวคัยลงทุ
ม สตราที
จิคนการแก้
บอนด์
ฟันด์
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงือนไขอืน :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ข้อ 8. “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

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

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี
10.1 บริษท
ั จัดการพิจารณาโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิด
กรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี
(1) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องตามทีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิ
ด
เผยต่
อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้
ทราบเรืยองดั
งกล่าวด้วยวิ
ธก
ี ารใดๆ โดยพลั
08/03/2562
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม น[0002/2560] หน้า 40 / 58
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

ถูกต้องตามทีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่กองทุ
าขายคืนน
ได้
ไม่ด
เกิน
วันทําด
การนั
บแต่วน
ั ทีผูอิ
ถ
้ อ
ื นหน่
นมีคาํ สัจงขายคื
นหน่วยลงทุ
เปิ
ยูสิไบนเต็
โกลบอล
คัวมยลงทุ
สตราที
ิค บอนด์
ฟันนด์นัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษท
ั
จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2 เมือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคํา
สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสังซือ หรือ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน
11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน สําหรับ
วัน
ดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้
าเกียวกับยการหยุ
ดรับคําด
สัการกองทุ
งในกรณีดงั นกล่
าวไม่
นอ
้ ยกว่า 5 วันทํ
าการ
08/03/2562
รายละเอี
ดโครงการจั
รวม
[0002/2560]
หน้
า 41 / 58
ก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน สําหรับ
วันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5 วันทําการ
ก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษท
ั จัดการหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง
ซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีของบริษท
ั จัดการ
2. บริษท
ั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ
3. บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบ
ั โอนหน่วยลงทุนในช่วงทีกองทุนรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UGISA
ไม่จา่ ย
2. UGISN
ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
1. UGISA
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลียทังปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
2. UGISN
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลียทังปี
รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

08/03/2562
ชือย่
อ

ยดโครงการจัดการกองทุนรวม [0002/2560] หน้า 42 / 58
รายละเอียด/จํานวน/อัรายละเอี
ตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า

ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่
าใช้จน่าเปิ
ยทีด
เรียยู
กเก็
บจากกองทุ
นรวม :
กองทุ
ไนเต็
ด โกลบอล

อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชือย่อ

1. UGISA

2. UGISN

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วันถัดจาก
วันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจาก
บัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชือย่อ

1. UGISA

2. UGISN

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชือย่อ

1. UGISA

2. UGISN

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

08/03/2562
15.2.5.
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีทีจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนทีจ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอืนๆ ที
เกียวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทังนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเรี
ี
ยกเก็บหรือไม่กไ
็ ด้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน
ใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้องอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการจัดทําขึนตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ทีเกียวกับการลงทุน และเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอืนๆ ถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษท
ั จัดการ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมือได้รบ
ั คําสังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนีของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืน แทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการได้มาซึงหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
(8) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการซือขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(12) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ
(13) ค่าใช้จา่ ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอืนใดทีเกิดขึนหรือเกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทังในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับการป้องกันความเสียงในอัตราแลกเปลียนเงินตรา หรือความเสียงอืนใดทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซือขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ตามทีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอืนใดเพือให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึงรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทังในและต่างประเทศ ค่าทีปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสารกับผู้เกียวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพือชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์ทีซือหรือขายเพือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึงรวมถึงภาษีอืนๆ ตามทีกองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
08/03/2562
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15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์ทีซือหรือขายเพือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึงรวมถึงภาษีอืนๆ ตามทีกองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
ชือย่อ
1. UGISA
2. UGISN

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

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

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
ชือย่อ
1. UGISA
2. UGISN

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ปัจจุบน
ั ยกเว้น
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ปัจจุบน
ั ยกเว้น
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
1. UGISA
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
2. UGISN
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชือย่
อ
รายละเอียด/จํานวน/อัรายละเอี
ตรา
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ
1. UGISA
มูลค่าหน่วยลงทุน

กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ
1. UGISA
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ
2. UGISN
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กั น ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทหน้
ี าสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่มี
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่มี
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ไม่มี

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

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

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

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิมเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
( 1 ) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ ให้
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันทีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิมขึน เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ
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กองทุ
นรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุ
น (ถ้ามีย)ดโครงการจั
เป็นต้น
กรณีเพิมอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า

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

15.6. หมายเหตุ :
ไม่มี

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม



มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ



มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึงมูลค่าหน่วยลงทุนของทัง 2 ชนิดอาจมีมล
ู ค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม ซึงผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนืองจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
้ งมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนนัน จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กบ
ั หน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซือคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลียโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีขาย
ได้ทงหมดของแต่
ั
ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทังนี มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีคํานวณจะต้องมีมล
ู ค่าไม่ตาํ่ กว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเปลียนแปลงวิธีการคํานวณ ซึงให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามทีระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
08/03/2562
ยดโครงการจั
ดงานคณะกรรมการ
การกองทุนรวม [0002/2560]
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า 47 / 58
ความเห็
นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์กอ
่ น ทังนีต้องเป็นรายละเอี
ไปตามประกาศของสํ
านัก
ก.ล.ต. และ/หรือ
สมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ

ได้ทงหมดของแต่
ั
ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทังนี มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีคํานวณจะต้องมีมล
ู ค่าไม่ตาํ่ กว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคั
ม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเปลียนแปลงวิธีการคํานวณ ซึงให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามทีระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์กอ
่ น ทังนีต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึงได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอืนใดทีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุตธ
ิ รรมของทรัพย์สน
ิ หรือหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลียนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ทีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอืนใดทีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ ณ
วันทําการทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทังนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนทีใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราแลก
เปลียนทีใช้อา้ งอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที 1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึงมีรายได้ดอกเบีย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) และสมมติมีดอกเบีย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทังมียอดซือหน่วยลงทุนเพิม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท
ชนิดรับซือคืนหน่วย
กองทุนรวม
ลงทุนแบบปกติ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทจํ
ี าหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)
150,000.00
150,000.00
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00
ดอกเบียค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
151,200
151,200
รายการค่าใช้จ่ายเกียวกับกองทุนแต่ละชนิด
ไม่มี
ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
151,200
151,200
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
4.14
4.14
ต่อปี
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี )
0.62
0.62
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
151,195.24
151,195.24
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
15,000.00
15,000.00
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
10.0797
10.0797

ชนิดรับซือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ












วันที 2 เพิมลดหน่วยจากการซือหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซือหน่วยลงทุนเพิม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)
วันที 2 มูลค่าทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)
ส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท

151,195.24

151,195.24



152,195.24

152,195.24



• รายการซือหน่วยลงทุนเพิม (+5,000)

5,000

5,000



• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)
08/03/2562
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =

1,000

1,000



156,195.24

156,195.24



รายการทีเกียวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

รายละเอี
การกองทุนรวม [0002/2560]
4.28 ยดโครงการจัด4.28
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รายการทีเกียวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)
• รายการซือหน่วยลงทุนเพิม (+5,000)

5,000

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)
1,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกกองทุ
่อนหักค่าน
ใช้เปิ
จ่าด
ย ยูไนเต็ด โกลบอล
156,195.24
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
4.28
ต่อปี
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี )
0.64
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
156,190.32
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
 หน่วยลงทุนเพิมขึน = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย
 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

5,000



1,000



อินคัม สตราที
จิค บอนด์ ฟันด์
156,195.24



4.28



0.64



156,190.32



15,396.8372

15,396.8372

10.1443

10.1443

ตัวอย่างที 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที 1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 0.15 บาท/ หน่วย
ชนิดรับซือคืนหน่วย
ชนิดรับซือคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ
ลงทุนอัตโนมัติ
หน่วยลงทุนเพิมจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(จากรายการซือหน่วยลงทุน ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)
กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)
รายการซือและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :
รายการซือหน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (+30,000)
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซือขายหน่วย
ส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,200.00
บาท
มูลค่าทรัพย์สท
ุ ธิกอ
่ นหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน

156,190.32

156,190.32

0

30,000.00



30,000.00

186,190.32

156,190.32

30,000.00

188,390.32

158,035.84

30,354.48

5.16

4.33

0.83

0.77

0.65

0.12

188,390.32

วิธก
ี ารปันส่วน
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี
กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี
กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
08/03/2562
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12
(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
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ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี
กองทุน = (188,390.32
x 0.0015)
= ด โกลบอล
0.77 อินคัม สตราที
0.65จิค
กองทุ
นเปิด/ 365
ยูไนเต็
0.77
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12
(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
188,384.39
158,030.86
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
 หน่วยลงทุนเพิมขึนจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย
18,354.163
15,396.8372
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
10.2639
10.2639

บอนด์ ฟันด์0.12

30,353.53

2,957.3258
10.2638

วั น ที 2 จ่ายเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผล
ู้ งทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิ 30,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของวันก่อนหน้า
188,384.39
158,030.86
30,353.53
จ่ายเงินค่ารับซือคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย
 ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
443.60
443.60
2,957.3258 x 0.15 = 443.60
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซือขายหน่วย
187,940.79
158,030.86
29,909.93
ส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000
190,940.79
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
วิธก
ี ารปันส่วน
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
190,940.79
160,553.43
30,387.36
=160,553.43
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
5.23
4.40
0.83
ปี
0.78
0.66
0.12
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี
(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
190,934.78
160,548.37
30,386.41
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ 443.60 / 10.2638 =
18,310.9431
15,396.8372
2,914.1059
43.2199 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
10.4274
10.4274
10.4274
*สมมติ ใ ห้ T เป็นวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่
ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทังนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการทีบริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
08/03/2562
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(ค)
วันปิดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงุทนเพือการจ่ายเงินปั
นผล โดยจะประกาศภายใน
2 วันทํานการถั
ไป
ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
นรวมกําหนดวันทําการซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันยาวกว่าหนึงเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือ

ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการทีบริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุ
นหลั
กองทุ
นกเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงุทนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
นรวมกําหนดวันทําการซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันยาวกว่าหนึงเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบ
ั บริษท
ั
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ภายใน
วันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธก
ี ารใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีทีมีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ ใน
การคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ
ถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตรา
ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครัง
ต่08/03/2562
อไป บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่
วยลงทุยนดโครงการจั
ให้ถก
ู ต้องตังแต่
วน
ั ทีพบว่านมูรวม
ลค่าหรื
อราคาหน่วยลงทุ
รายละเอี
ดการกองทุ
[0002/2560]
หน้นาไม่
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ถูกต้อง

(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่กองทุ
าหรือราคาหน่
นไม่ถด
ก
ู ต้อ
ง
นเปิวดยลงทุ
ยูไนเต็
โกลบอล
อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
(ง) มาตรการป้องกันเพือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครัง
ต่อไป บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องตังแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง
16.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
จนถึงวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังเสร็จสิน เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการกองทุน
รวมส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน
เดือน ปี ทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าว
มีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
หรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่
นันและจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุน
เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
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ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ 100 บาท
บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่
นันและจ่ายเงินของบริษกองทุ
ท
ั จัดการเองเป็
ส่วนต่างของราคาที
่ แล้วแต่
เพือชดเชยราคาให้
นเปิดนจํยูานวนเท่
ไนเต็าดกับโกลบอล
อินคัขาดอยู
ม สตราที
จกิครณีบอนด์
ฟันด์ แก่กองทุน
เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ 100 บาท
บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ
เพือให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องจากกองทุน เว้นแต่
ในกรณีทีความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้

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

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

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนช
ุ แซ่ แ ต้ หรือนางสาว
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ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

กองทุ
นชี
เปิ
รายละเอียดเพิมเติม (ผู
้สอบบัญ
) :ด

ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
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100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 026450080 โทรสาร 026450020
หรือ บุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี

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

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1 บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบ
ั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบ
ั จดทะเบียนเพิม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษท
ั จัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ
19.2 การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งได้รบ
ั มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หากบริษท
ั
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีให้ดาํ เนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในกฎหมายให้ถอ
ื ว่ามตินนเสี
ั
ยไป
ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึงหนึง เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากันให้ได้รบ
ั มติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือหน่วยลงทุนชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนทีถือ
หน่วยลงทุนชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดทีได้รับผลกระ
ทบเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดนัน
ในการแก้ไขเพิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนืองจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษท
ั จัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางทีสํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษท
ั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอืนทีบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนิน
การ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการเกียว
กับการลงทุนในหรือมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีบริษท
ั จัดการเดียวกันเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบดําเนินการ
วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิมเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดนัน บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพือ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการ
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศ
08/03/2562
รายละเอี
รวม [0002/2560]
หน้า 54 / 58
ในหนั
งสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถินอย่างน้อยหนึงฉบับภายใน
15 วัยนดโครงการจั
นับแต่วน
ั ทีได้ดรการกองทุ
บ
ั ความเห็นนชอบจากสํ
านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือวันทีได้มีมติให้แก้ไขเพิมเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการทีเป็นเรืองเกียวข้องกับการเปลียนแปลงระยะเวลา และหรือ

1. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิมเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดนัน บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพือ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รกองทุ
ับรองผลนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
3. ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการ
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถินอย่างน้อยหนึงฉบับภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือวันทีได้มีมติให้แก้ไขเพิมเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการทีเป็นเรืองเกียวข้องกับการเปลียนแปลงระยะเวลา และหรือ
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากทังสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และได้รบ
ั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึงหนึงของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน
6. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการทีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพือเป็นไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยืนคําขอเป็นหนังสือพร้อมทังรายละเอียดโครงการทีมี
การแก้ไขเพิมเติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิม
เติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวีธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขาย
โดยมีสญ
ั ญาซือคืนจะนํามาชําระให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พงึ กระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จัดการหรือพนักงานของบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ มตาม
แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรืองหลักเกณฑ์เกียวกับข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษท
ั จัดการ
20.4 เพือให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายทีมีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามทีระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีทีบริษัท
จัดการหรือกลุม
่ ยูโอบีมค
ี วามประสงค์กาํ หนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามทีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ทีทําการ
ของบริษัทจัดการ
20.5 ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบน
ั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
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ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI

ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตกองทุ
รา 30 %
ของเงิ
รับจากรายได้
รือเงิ
นจากการขายทรั
นเปิ
ด นยูทีไกองทุ
นเต็นดรวมจะได้
โกลบอล
อินคัมผลประโยชน์
สตราทีจหิค
บอนด์
ฟันด์ พย์สนิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู ้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั งิ าน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)ที
มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนนันกับบริษท
ั จัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
20.6 การซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครังแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ทังนี การซือขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แตกต่
ี
างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล
้ งทุนทีซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน
ข้อกําหนดเกียวกับการซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี
20.6.1 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั
ต่าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
เนืองจากการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการ
สังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
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บัญชีขนต่
ั าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อกําหนดเกียวกับการซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี
20.6.1 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั
ต่าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
เนืองจากการซือขายหน่กองทุ
วยลงทุน
ประกั
ชีวิตมีข้อกําหนดที
องกับกรมธรรม์
เช่น การเวนคื
นควบกรมธรรม์
เปิด ยูไนเต็
ดนโกลบอล
อินคัเกีมยวข้
สตราที
จิค บอนด์
ฟันด์นกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการ
สังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนต่
ั าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทน
ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด คําสังหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบต
ั รเครดิต หรือด้วยวิธีอืนใดตามที
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการสังซือหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสัง
ซือหน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธก
ี ารชําระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายทีผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสังซือ หน่วย
ลงทุนของผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.6.3 การรับซือคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน เงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันต่ําและเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึงผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตบ
ิ ริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจํา ทุกเดือน
เพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราทีกําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวและจัดส่งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จา่ ยล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขาย
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
20.6.5 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ตามจํานวนขันต่าํ จํานวนเงินคงเหลือขันต่าํ
และเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมทีบริษท
ั ประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นันเท่านันโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หก
ั
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทังนี การดําเนินการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี
(1) การสับเปลียนกองทุน คือ การสับเปลียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึงไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึงหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็นประจําตามคําสังทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุให้มก
ี ารขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ เห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือกรณีทจํ
ี านวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ต่าํ กว่าจํานวนขัน
ต่าํ ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูจ
้ ด
ั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วน
ั ทีได้ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
08/03/2562
ดโครงการจั
รวม
า 57 / 58
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรัรายละเอี
บคําสังครัยงแรก
เมือคําสัด
งสัการกองทุ
บเปลียนสินนสุ
ดลง[0002/2560]
หรือ สรุปส่งเป็นหน้
รายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ
กําหนด

(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็นประจําตามคําสังทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุให้มก
ี ารขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุ
นได้นแเปิ
สดงความประสงค์
กองทุ
ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ เห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือกรณีทจํ
ี านวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ต่าํ กว่าจํานวนขัน
ต่าํ ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูจ
้ ด
ั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วน
ั ทีได้ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสังครังแรก เมือคําสังสับเปลียนสินสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ
กําหนด
20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือกรมธรรมประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนไม่มส
ี ท
ิ ธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงือนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซือกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด
20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน หลังจากทีได้รบ
ั เอกสาร
จากบริษัทจัดการ
20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิม
เติมได้ตามเงือนไขทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

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