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ข้อผูกพัน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
1. บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชัน้ 23A,25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 32-33 South Sathon Road,
Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายในการเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เป็ นนายทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามอัตราที่
กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดย
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
ได้ รับความอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่สถาบัน หรื อประชาชนทัว่ ไปในราคาที่กําหนดไว้ ในรายละเอียดของโครงการซึ่ง
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
(2) สัง่ ให้ โอน สัง่ ให้ เปลี่ยนแปลง สัง่ ให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จําเป็ น เพื่อ
รักษาไว้ ซงึ่ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตังและถอดถอนผู
้
้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(5) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยถือตามข้ อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
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(6) แต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรื อ
เลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตังและถอดถอนนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี)
(9) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีจดั การเกี่ยวกับการเพิ่ม
วันเวลาทําการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้ มีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ภายใต้ หัวข้ อ “ประเภทของหลักทรั พย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มงุ่ หมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สัง่ จ่ายค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นแก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ
(13) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการ”
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้ รับอนุมตั ิตลอดจนข้ อผูกพันที่ทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรื อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
้ ภ้ ายใน
กับการจัดการกองทุนรวมที่กําหนดไว้ ในโครงการให้ มีการแต่งตัง้ หรื อเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ทังนี
15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีการแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลง
(17) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่นไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(19) จัดให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดงั กล่าว
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้ นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(22) ไม่ก้ ยู ืมเงินในนามของกองทุนรวม หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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(23) จัดทําหนังสือชี ้ชวนกองทุนรวมใหม่ทกุ รอบปี บัญชี รายงานทุกรอบปี บัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหก
เดือนของรอบปี บัญชี ทังนี
้ ้ ให้ สอดคล้ องกับประกาศที่เกี่ยวข้ อง และจัดสําเนาให้ เมื่อร้ องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(25) ยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
ในกรณี ที่มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเพิ่มเติม โดยบริ ษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่าน
ระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึง่ บริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(28) เมื ่อ เลิก โครงการจัด การกองทุน รวม และผู้ ชํ า ระบัญ ชีจ ดทะเบีย นเลิก กองทุน รวม กับ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวม และ
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
เก็บรักษาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตังแต่
(29) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุถงึ ซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด และที่จะมีแก้ ไข
เพิ่มเติมต่อไปที่กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ข้ อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ
คําสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสัง่ ของสํานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ าทําหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
1 ราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
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โทรศัพท์ 0-2470-3200/ 0-2470-1922 โทรสาร 0-2470-1966-7
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่าธรรมเนี ยมจากกองทุนรวม สําหรั บการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาจัดตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้ องบริ ษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้
ภายใต้ หวั ข้ อ “หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์”
2. หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตังและดํ
้
าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และ
ดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจําหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนําเข้ า
ไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุน พร้ อมทังดู
้ แลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้ องแล้ ว ตลอดจนรับชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์
ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวม
ที่รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์ การรับเงิน
ปั นผล การรับดอกเบี ้ย การรับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยลงทุนและ
้ าเนินการรับหรื อจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
สิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้ รับ รวมทังดํ
จะเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนกองทุนรวม
(7) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิ ดโอนในชื่อของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

4

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้ บริ ษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้ อมยอดคงเหลือ ณ สิ ้นวัน และ
คํานวณดอกเบี ้ยค้ างรับ
(8.2) รายงานเป็ นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตาม
สถานภาพของหลักทรัพย์ พร้ อมคํานวณดอกเบี ้ยค้ างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปั นผลค้ างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากการออก
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ คํานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(10) รับรองรายงานการแก้ ไขมูลค่า หรื อราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติม ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติ
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(14) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที่เป็ น
ธรรมในกรณี ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะคํานวณมูลค่า หรื อกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ นอกจากที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
้
ผลและหลักฐาน
(15) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
ที่ ได้ ให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั ง้ ที่บริ ษัทจัดการ
เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เมื่อเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม
ได้ อย่างสมเหตุสมผล
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(16) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื อ้ หรื อคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุจําเป็ น
ทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นได้
(18) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการทําธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
โดยธุรกรรมนันไม่
้ มีราคาตลาดหรื อใช้ ราคาอื่นที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครัง้
(19) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการรับชําระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการ
ชําระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้
(20) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดการ
เป็ นผู้จดั หาในการจัดทํารายงานดังต่อไปนี ้
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน โดยส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30
วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปี บัญชี โดยส่งให้ บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
(21) ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวทังใน
้
ปั จจุบนั และที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการ
โดยทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด
และส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถงึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(22) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
้
หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จาก
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ เ้ พื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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(24) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ วหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชําระบัญชี
ได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชําระบัญชี
ยังไม่สิ ้นสุดผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
(24.1) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ําระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระ
บัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่ผ้ ชู ําระบัญชีกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(25) หน้ าที่อื่นใดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หรื อตามที่กฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฏหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะ
้ ้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนั ้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตังผู
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนดเป็ นตัวแทนในการทําหน้ าที่ฝากหลักทรัพย์เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดูแลรั กษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่
ดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
รวมถึ งการลงลายมื อชื่ อในหนังสื อเพื่ อรั บรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ ส่งมอบให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้ นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่า
การกระทํานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เองหรื อประโยชน์ ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดง
การคัดค้ าน
ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้ เงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษั ทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มี ความประสงค์ จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้
ตกลงไว้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้ าที่ที่
ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อ
ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับ กองทุน รวมไปเปิ ดเผย หรื อ ใช้ ใ นทางที่ ก่ อ หรื อ อาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ กองทุน รวม หรื อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การ
แก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่บ ริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ
นับ ตัง้ แต่วัน ถัด จากวัน ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขเสร็ จสิ น้ แต่ห ากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ มิ ไ ด้ มีการแก้ ไ ขให้ ถูก ต้ อ งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิม
โดยพลัน
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ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อใดข้ อหนึ่งของเรื่ อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์”
ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนจะต้
ั้
องทําหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการ
โอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้
การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ ้น และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ร ายใหม่ส ามารถทํ า หน้ า ที่ ไ ด้ ทัน ที ทัง้ นี ภ้ ายในระยะเวลาอัน สมควร เว้ น แต่บ ริ ษั ท จัด การหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทําได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมี
อํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
ราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200/ 0-2470-1922 โทรสาร 0-2470-1966-7
หรื อผู้รับฝากทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะแต่งตังขึ
้ ้น

3. ผู้สอบบัญชี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
หรื อ นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั หรื อนางสาวรฐาภัทร ลิ ้มสกุล
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
และ/หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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5. ผู้จัดจําหน่ าย
ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน :
1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) ได้ รับค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ สําหรั บการทําหน้ าที่ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คืน ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนตามข้ อกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิ ดบัญชี ใบคําสัง่ ซือ้ ใบคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน หรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จําหน่าย หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุนรวม
(2) จัดให้ มีหนังสือชี ช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ และหนังสือชี ช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสัง่ ซือ้ หรื อคําขอเปิ ดบัญชี หรื อใบคําสัง่ ซือ้ หรื อใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อใบคําสัง่
สับเปลี่ยน หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของการกรอกคําขอเปิ ดบัญชี เอกสารการสัง่ ซื ้อ ใบคําสัง่ ซื ้อ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิ ดบัญชีทงหมดว่
ั้
าถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริง
้ ้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
(6) รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ ทังนี
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคําขอใช้ บริ การ
กองทุนรวมกับบริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
(9) ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการในการเผยแพร่ มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทังข้
้ อมูลและ
เอกสารอันจําเป็ น รวมทังให้
้ ความร่ วมมือในการแจ้ งหรื อติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อมีเหตุจําเป็ นอื่นใด
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(10) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
(11) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ นหน้ าที่
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

7. ผู้ดแู ลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)
ไม่มี

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่ อง)
ไม่มี

9. ที่ปรึกษา
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน

: ไม่มี

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource)
ไม่มี

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
ไม่มี

13. สิทธิหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อ 7 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
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13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด
(2) ขันตอนในการโอนหน่
้
วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมชํ าระค่าโอน
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการขอโอนหน่วย
ลงทุนด้ วยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกใบเปิ ดบัญชี
หน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังยื
้ ่นเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในใบเปิ ด
บัญชี และส่งมอบให้ กบั บริษัทจัดการ
(ค) บริ ษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารทังหมด
้
และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอ
โอนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน
(ง) บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ น ายทะเบี ยนบัน ทึกข้ อ มูล การโอนหน่ว ยลงทุน พร้ อมทัง้ จัดทํ า
หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนและนําส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทันทีที่การบันทึกข้ อมูลการโอน
เสร็จสิ ้นลง
13.4 ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
(1) ในกรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรื อ “ผู้ลงทุนราย
ใหญ่พิเศษ” ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(2) ตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการตลาดทุ น หรื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ในกรณี ข องกองทุน ที่ มี ก ารแบ่ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุน การขอมติ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน เพื่ อ การใดๆจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับ
ผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ต้ องได้ รับมติ
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริ ษัทจัดการทําการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
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และวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อเรื่ อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ้ชวนส่วนโครงการ
ในกรณี ที่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่าหนึ่งในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือ
้ วนที่เกินกว่า
หน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระ
บัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 23 “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนที่ 2 ของข้ อผูกพัน
13.7 สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ ตามกฎหมาย แต่ทงนี
ั ้ ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้ แก่ผ้ รู ับจํานําเฉพาะที่เป็ นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านัน้
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์
ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนันๆ
้ ด้ วย

14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
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- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 14.2
14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งเป็ นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ/หรื อ บริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่
ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ทําการถัดจากวันที่
สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อภายใน 41 วัน นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
ภายใน 5 วันทํ าการถัดจากวันคํ านวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก แล้ วแต่กรณีใดจะปฏิบตั ิได้ จริ ง ทังนี
้ ้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดย
ทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ และ/หรื อ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจด
แจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงิน
ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่ วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไข
การลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสาร
สําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการ
้ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
สัง่ ซื ้อและ/หรื อขายคืนหน่วยลงทุน ดังนันบริ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุด
เป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง พร้ อมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อทางไปรษณีย์ และ/หรื อ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 41 วัน นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อภายใน 5 วันทํา
การถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีใดจะ
ปฏิบตั ิได้ จริง
(3) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทําการทักท้ วง
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ข้ อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตังแต่
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(4) ในกรณี ที่บญ
ั ชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนนั ้ ไม่มีการติดต่อใช้
บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริ ษั ท จัดการหรื อ นายทะเบี ยนหน่วยลงทุน จะดํ า เนิ น การบัน ทึกชื่ อ ผู้สั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุน ในทะเบี ย น
ผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อยืนยัน
การทํารายการซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็ นเอกสาร
แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรั บสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดง
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของท่าน ทังนี
สิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุม่ ก่อน โดยบริ ษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที่บริ ษัทจัดการเริ่ มให้ บริ การสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนของท่านบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทําการถัดจาก
วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึก
รายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอาข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
(4) ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ บคุ คลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ซึง่ บริ ษัทจัดการ
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้ หลักประกันในการขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน หรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทังนี
้ ้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริ ษัทจัดการ
ั้
ดังนี ้
เห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขนตอน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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(ข) ยื่ น ใบคํ า ขอให้ อ อกใบหน่ ว ยลงทุน พร้ อมชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มในการออกใบหน่ ว ยลงทุน ต่ อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ให้ อ อกใบหน่ ว ยลงทุ น สํ า หรั บ หน่ ว ยลงทุ น จํ า นวนเท่ า ที่ ป รากฏอยู่ใ นรายการที่ บัน ทึ ก โดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
หรื อใช้ เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะอนุญาตให้ ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้ องนําใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ ได้ รับการปรับปรุง
รายการให้ เป็ นปั จจุบนั ณ วันทําการสุดท้ ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อ
รู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบ
และ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้
บริ ษัทจัดการอาจจะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้ อ มูล หรื อ รายงานต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน ผ่า นทางระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น จัด ส่ง ผ่า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อ การจัดส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรู ปแบบ
ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ สําหรับ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีการอื่นใด ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง่ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใด
วิธีหนึ่งข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้
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แสดงความจํานงไว้ เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่องทางที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กบั บริ ษัท
จัดการ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. การกําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั น
ผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับการร้ องขอ
(3) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่
จะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีการที่ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปั นผลใน
แต่ละครัง้ และจะถือปฏิบตั ิเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว จะจ่ายเป็ นเช็คขี ดคร่ อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามชื่ อ และที่ อยู่ที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรื อโอนเงินปั นผลเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคํา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet
หรื อ prompt pay เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับถือเป็ นเงินได้ พึงประเมินที่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษี เงินได้ ประจําปี และเงิน
ปั นผลที่จ่ายนี ้ย่อมส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปั นผลที่จ่าย
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16. วิธีการชําระเงินหรื อทรั พย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
16.1 การดําเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่ วนที่ 1 การดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิ เรี ยกร้ อง
จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ หรื อเมื่อปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนันประสบ
้
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึก
มูลค่ าตราสารหนีห้ รื อสิทธิเรียกร้ อง
เป็ น 0

กรณีท่ มี ีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสาร
หนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องจะ
ไม่ สามารถชําระหนีไ้ ด้ 1 หรื อเมื่อ
ปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ าตราสารที่ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่ อ NAV ของกองทุนนัน้
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง
หรื อไม่ สามารถจําหน่ ายได้ ด้วยราคา
ที่สมเหตุสมผล2
1. การกําหนดให้ เป็ น 1.1 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ 1.2 อาจกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มี
ผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิ ในทะเบียน ณ วันที่ บริษัทจัดการบันทึก
ชื่ออยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่
จากทรัพย์สนิ อื่นที่ได้
มูลค่าตราสารหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ น 0 ผู้ออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิ
เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการดําเนินการตาม 1.2
จากการรับชําระหนี ้
เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้
ก็ได้ หรื อเมื่อปรากฏข้ อเท็จจริงที่ บริษัท
ก่อนแล้ ว
จัดการ พิจารณาแล้ วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนันประสบปั
้
ญหาขาดสภาพคล่อง
หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล
2. การแจ้ งต่อ
ข้ อมูล: ประเภท จํานวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ อง เงินสํารอง
สํานักงาน
(ถ้ ามี) และวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ น 0 หรื อวันที่
บริ ษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่
สามารถชําระหนี ้ได้ แล้ วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรื อ
สิทธิเรี ยกร้ องเป็ น 0
3. การจัดให้ มีข้อมูล
จัดให้ มีข้อมูลตาม 2. ไว้ ที่สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึก
มูลค่ าตราสารหนีห้ รื อสิทธิเรียกร้ อง
เป็ น 0

กรณีท่ มี ีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสาร
หนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องจะ
ไม่ สามารถชําระหนีไ้ ด้ 1 หรื อเมื่อ
ปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ าตราสารที่ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่ อ NAV ของกองทุนนัน้
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง
หรื อไม่ สามารถจําหน่ ายได้ ด้วยราคา
ที่สมเหตุสมผล2

บริษัทจัดการแจ้ งสํานักงาน เป็ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 30 วันด้ วย
1
บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมคํ
้
านวณ NAV ของกองทุน
2
บริ ษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารนันมารวมคํ
้
านวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและ
สมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรื อไม่
้ ้
สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี
โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ มีการกําหนดผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินได้ สุทธิ จากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชําระหนีต้ าม 1.
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ ตอ่ เมื่อมีการดําเนินการดังนี ้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นไว้ ในข้ อผูกพัน
(2) ต้ องได้ รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรั บชํ าระหนี ด้ ้ วยทรั พย์ สินอื่ นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง้ โดย
ดําเนินการดังนี ้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน และค่าใช้ จ่ายในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี ้
(2.3) จัดให้ มีหรื อจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้ เห็นได้ วา่ มีการผิดนัดชําระหนี ้เกิดขึ ้น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่ บริ ษัทจัดการจัดทํา ซึง่ แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ หรื อข้ อเท็จจริ งที่ บริ ษัทจัดการพิจารณา
แล้ วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนันขาดสภาพคล่
้
อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่ วนที่ 2 การดําเนินการเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดําเนินการ
1. แจ้ งข้ อมูลต่อสํานักงานภายใน
15 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับ
ทรัพย์สนิ มา

รายละเอียด
ข้ อมูลดังนี ้
ประเภท จํานวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ อง วันที่
บริษัทจัดการได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น พร้ อมทัง้
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การดําเนินการ

รายละเอียด
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้ อยเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
2. เปิ ดเผยข้ อมูลภายในวันทําการถัด 2.1 จัดให้ มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ ที่สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
จากวันที่บริษัทจัดการได้ แจ้ ง
บริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
สํานักงานตาม 1. เป็ นระยะเวลา
คืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ ว ให้ บริ ษัท
≥ 30 วัน
จัดการระบุไว้ ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่ได้ รับ
ทรัพย์สนิ นันมาว่
้ ากองทุนได้ รับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นซึง่ ผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ ที่สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดย
ให้ ระบุไว้ ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
3. กําหนดราคาทรัพย์สนิ ที่กองทุน เพื่อใช้ ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
ได้ รับมาจากการรับชําระหนี ้ด้ วย
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ทรัพย์สนิ อื่น

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที่มี
การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้ อง
ไม่นําทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น และเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ อื่นที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้ องนําทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับ
ชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
5. ดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที่ได้ จาก 5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริ ษัทจัดการ
การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
จําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ (เว้ นแต่ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ อื่นที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
ตกลงรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที่ได้
จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนนันสามารถลงทุ
้
นได้ บริษัท
จัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนนันไม่
้ สามารถลงทุนได้ บริษัท
จัดการต้ องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษัท
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การดําเนินการ

รายละเอียด
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ให้ บริษัทจัดการจ่ายจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน เว้ นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตรา
สารหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ น 0 ให้ บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสํารอง รายได้ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
6. คืนเงินแก่ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 45 วัน 6.1 ให้ บริ ษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วย
นับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ อื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
6.2 ให้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรั บชํ าระหนี ไ้ ม่ค้ ุมกับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วย บริ ษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้
หากได้ มีการจํ าหน่ายทรัพย์ สินที่ได้ จากการรับชํ าระหนี ด้ ้ วยทรั พย์สินอื่นจน
ครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชําระหนี ้นัน้
ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนบริ ษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ น NAV ของ
กองทุ น ก็ ไ ด้ ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ระบุ
รายละเอียดไว้ ในข้ อผูกพันแล้ ว
6.4 สําหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรื อสิทธิ
เรี ยกร้ องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการ ได้ รับชําระหนี ้ตามตราสารหนี ้
หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตาม 6.1 - 6.3 โดย
อนุโลม
16.2 การชําระค่ารับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
16.2.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสด ในกรณีใดต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน
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16.2.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยึดหลักให้ มีการดําเนินการที่เหมาะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสําคัญ
โดยจะพิจารณาจากปั จจัย ดังต่อไปนี ้
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ (mark to market)
2. อายุเฉลี่ยของตราสารหนี ้ที่ลงทุน (duration)
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
้ ่าหรื อหน่วยหรื อ
ในกรณีที่มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น เช่น หน่วยการซื ้อขาย (Board lot)ขันตํ
มูลค่าซื ้อขายขันตํ
้ ่าของตราสารอื่นๆ หรื อตราสารหรื อหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากมีเงื่อนไขที่ทําให้ ไม่สามารถ
แบ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินได้ หรื อไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรร
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ตามวิธีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
16.2.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะนํามาชําระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริ ษัทจัดการใช้ คํานวณหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทําการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน โดยเทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมต้ องจ่ายให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่า
ตลาดของพอร์ ตการลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตการ
ลงทุน ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื่อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องชําระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัว
คิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ ตการลงทุนทังหมด
้
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่
ละตัวในพอร์ ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ตามข้ อ 3 เป็ นจํานวนหุ้นและหรื อหน่วยโดยใช้
ราคาตลาดณวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปั ดจํานวนหุ้นและหรื อหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที่คํานวณตามข้ อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชําระให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หากมีสว่ นต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทําการใดถัดจากวันนัน้
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หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ต้องการจัดสรรให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วยจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
กรณี ที่มีผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนันให้
้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้ วยวิธีการ
ข้ างต้ น
16.2.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ กบั บริษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(broker) หรื อผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที่เป็ นเงินนัน้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขาย
คื น หน่ วยลงทุน ตามวิธี ที่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน ได้ ร ะบุไ ว้ ใ นคํ า ขอเปิ ดบัญ ชี ก องทุน เปิ ดทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะส่ง มอบ
หลักทรัพย์และชําระค่าขายคืนในส่วนที่เป็ นเงินตามข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่บริ ษัทจัดการชําระ
ค่าขายคืนเป็ นเงินให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นๆ
การชําระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านัน้

17. การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจํากัด
สิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทํา
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นการโอนมรดก
(ค) การโอนหรื อการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ น
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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18. ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนและข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบ
ให้ ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนั ้
เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้ องได้ รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน
หรื อที่กําหนดไว้ ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กําหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้ รวมถึง
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(ก) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสําคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติ
โดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรื อสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้ องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อ
ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้
จัดส่งสรุ ปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงาน
ประจําปี ของกองทุนรวม

21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
21.1 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี ้
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
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(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะ
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ดังกล่าว หรื อ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุน ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้ วนดังนี ้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ หมายความรวมถึงกองทุนที่
มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนร่ วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่า กองทุน ดัง กล่า วจะจัดตัง้ ในรู ป บริ ษั ท ทรั สต์ หรื อ รู ป แบบอื่ น ใด เช่ น กองทุน อสัง หาริ มทรั พ ย์
ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็ นต้ น
(2) เป็ นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนตาม (1) นัน้
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการ
หรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือ
แจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
22.1.4 บริ ษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง้ แรก หากปรากฏว่ า จํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอขาย
้
นได้ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
หน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
น โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อกําหนด
ในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว
ทังหมดลดลงในวั
้
นทําการใดจนทําให้ ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้ อย่างเหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่อได้ ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรื อปั จจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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22.1.5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนหลัก หรื อไม่สามารถหา
และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/
หรื อนโยบายการลงทุนของโครงการได้ อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
น
เพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณี ที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ เพิ่มสูงขึ ้นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศในช่องทางที่
เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่สํา นักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ จะพิจารณาแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรสําหรับการเลิก
กองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้ เลิกกองทุนตามข้ อ 22.1.1 (1) (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
(1) ยุติการรับคําสัง่ ซื ้อและคําสัง่ ขายคืนหน่วยตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
(2) แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
(ก) แจ้ งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้ งสํานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิก
กองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ ตามข้ อ (3) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน และเมื่อได้ ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการ
เลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงตามข้ อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
รายละเอียดการดําเนินการ
การดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้ อมแนวทางการ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มี
ดําเนินการของ บริษัทจัดการให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าว การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
ต้ องคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
2 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้ อ 1 ต่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (ดําเนินการ
พร้ อมข้ อ 1
ให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวด้ วย)
3 ปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนินการตามข้ อ 1
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดําเนินการตามข้ อ 3 ให้ สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่
ดําเนินการตามข้ อ 3 แล้ วเสร็จ
เงื่อนไขอื่น :
กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22.1.5 และบริ ษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี ้
1. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการ และ
2. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวัน
เลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรื อสัง่ การให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิเป็ น
อย่างอื่นได้ สําหรับการดําเนินการเพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจําเป็ นหรื อสมควร
22.2.2 กรณี เป็ นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกํ าหนดอายุโครงการหรื อเพราะเหตุอื่น ที่ทราบกํ าหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้ า1 ให้ บริษัทจัดการดําเนินการดังนี ้
การดําเนินการ
1 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบ
1.1 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.2 แจ้ งสํานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
1.3 แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนันเป็
้ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 ดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบเรื่ อง
ดังกล่าว
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระยะเวลาดําเนินการ
≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน
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การดําเนินการ
3 จําหน่ายทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝาก
ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มี
กําหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม
1

ระยะเวลาดําเนินการ
ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน

ไม่ใช้ กบั กองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทําหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
รวมทังทํ
้ าการอย่างอื่นตามแต่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่าย
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํ านวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนถื ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชําระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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