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ค าจ ากัดความ 
 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด 
การประเมินค่า   หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน   
เงื่อนไขและข้อจํากัดทางกฎหมาย ข้อจํากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่น         
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการสํารวจทรัพย์สิน 

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดย        
มี ผู้ประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทํา 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ  
กองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่  19 กรกฎาคม    
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ หมายถึง บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

ชื่อบริษัทจัดการ:  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด 
ที่อยู่บริษัทจัดการ:  989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 
   ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 
   กรุงเทพมหานคร 10330  
   โทรศัพท ์ 0-2659-8888   
   โทรสาร 0-2659-8860-1 
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) Bangkok Commercial Property Fund 
1.3 ชื่อย่อ BKKCP 
1.4 ประเภทโครงการ 

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เพื่อขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วัน 
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 
   

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อ  

 
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) 
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 10.00 บาท 
2.3 จํานวนหน่วยลงทุน 100,000,000.00 หน่วย 
2.4 ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 10.00 บาท 
2.6 มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อ 10,000.00 บาท(หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)และเพิ่ม เป็นทวีคูณ 

ของ 1,000.00 บาท 
   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน  
 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อเป็นการระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนําเงินที่
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา 
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
 
ในการลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะทําการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
1. ห้องชุดสํานักงาน และห้องชุดพาณิชยกรรม  จํานวน 29 ยูนิต พื้นที่รวม 6,917.64 ตารางเมตร    

ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์  คิดเป็นร้อยละ 30.63 ของพื้นที่ห้องชุดสุทธิที่สามารถซื้อ-ขายหรือ
ปล่อยให้เช่า (Net Area) 

 ที่ตั้ ง   ณ  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์   ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

 ลักษณะและประเภทการใช้งาน  เป็นห้องชุดสําหรับใช้เป็นสํานักงานและเป็นห้องชุดเพื่อการ
พาณิชยกรรม 

 ราคาที่จะซื้อ   245,000,000  บาท 
 ราคาประเมิน  256,100,000 บาท  ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2546  ประเมินโดยบริษัท ไซมอน ลิม  

และหุ้นส่วน จํากัด   
        ราคาประเมิน  208,000,000 บาท  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2546 ประเมินโดยบริษัท ที่ปรึกษา  

   ธุรกิจ อินทนนน์ จํากัด   

  ประมาณการรายได้จากห้องชุดในรอบปีบัญชีแรกของการดําเนินการประมาณ 21 ล้านบาท 
ทั้งนี้ การประมาณการรายได้ดังกล่าว เป็นการประมาณการจากรายได้ของห้องชุดดังกล่าว   
ในอดีตที่ผ่านมา มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนดังกล่าว เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ คือบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้ จํากัด เป็นเจ้าของและมีทรัพยสิทธิเหนือ 
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม 

2. ห้องชุดสํานักงาน และห้องชุดพาณิชยกรรม  จํานวน 109 ยูนิต พื้นที่รวม 22,468.60 ตารางเมตร   
ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  คิดเป็นร้อยละ 38.36 ของพื้นที่ห้องชุดสุทธิที่สามารถซื้อ-ขาย
หรือปล่อยให้เช่า (Net Area)  

 ที่ตั้ง ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร  

 ลักษณะและประเภทการใช้งาน  เป็นห้องชุดสําหรับใช้เป็นสํานักงานและเป็นห้องชุดเพื่อการ
พาณิชยกรรม 

 ราคาที่จะซื้อ   711,000,000 บาท  
         ราคาประเมิน  689,000,000 บาท   ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2546  ประเมินโดยบริษัท  ไซมอน 

ลิม และหุ้นส่วน จํากัด  
            ราคาประเมิน   711,000,000 บาท  ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2546     โดยบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ  

  อินทนนน์  จํากัด  

 ประมาณการรายได้จากห้องชุดในรอบปีบัญชีแรกของการดําเนินการประมาณ 72 ล้านบาท 
ทั้งนี้ การประมาณการรายได้ดังกล่าว เป็นการประมาณการจากรายได้ของห้องชุดดังกล่าว 
ในอดีตที่ผ่านมา มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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 อสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนดังกล่าว เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คื อบริษัท 
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)  เป็นเจ้าของและมีทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม  

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทจัดการไม่จําต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งไม่จําต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุนรวม 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการมุ่งเน้นการลงทุนในอสัง หาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (Commercial Property) ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี 
ศักยภาพ และทําการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า หรือจําหน่ายในราคา                 
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และทรัพย์สินอื่นใดที่ประกาศของ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมทั้งจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
4. หลักเกณฑ์การลงทุน 

4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 การซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
 4.1.2 อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรือเช่าต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีทางเข้าออกที่ดีและเหมาะสม
ตามสภาพของอสังหาริมทรัพย์ 
 4.1.3 อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรือเช่าต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ ในกรณีท่ีเป็นการซื้อหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  
บริษัทจัดการจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
โครงการ ณ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติให้บริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  กรณีเป็น
ทรัพย์สินชิ้นแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินชิ้นต่อไป โดยการคํานวณมูลค่าโครงการ          
มิให้นับมูลค่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการ ทั้งนี้ สัดส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจาก
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินด้วย  
 4.1.4 ในกรณีที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะไม่เช่าช่วงและไม่ทําสัญญาเช่าที่มี  
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดหน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้เช่าพึงต้องกระทําเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

   (1)          ผู้มีสิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเป็น
ที่ดิน ที่ดินน้ันจะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 
  (2)    ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที่เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์  บริษัทจัดการจะจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว            
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หรือในกรณีที่มิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้น บริษัทจัดการจะเปิดเผย    
ความเส่ียงให้ผู้ลงทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น           
กับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา 
 4.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมกัน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียน                    
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี และจะดํารงอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี   
   (1)      รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสุดท้ายก่อนส้ินอายุโครงการ หรือ 
   (2)      กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 4.1.6  บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมไว้อย่างน้อย 1 ปี  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 4.1.7  บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประกันภัยดังต่อไปน้ี 
 (1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวม 
อันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 (2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก              
ความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
แก่กองทุนรวม หรือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมได้ทําประกันภัยนั้นไว้แล้ว บริษัทจัดการจะทําประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี้ยให้ต้องรับผิด 
 (3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น 
 4.1.8  ราคาซื้อ เช่า  จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
   (1) บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่
ไม่สูงกว่าราคาที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดของโครงการ และหากราคาที่จะลงทุนสงกว่าราคาต่ําสุดที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคาดังกล่าว 
ไว้ในรายละเอียดโครงการและร่างหนังสือชี้ชวน  
   (2) หากบริษัทจัดการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ 
กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปิดเผยและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวม 
เป็นสําคัญ หากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาต่ํากว่าราคาสูงสุดที่ได้ 
จากรายงานการประเมินค่า เกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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   (3) รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อ 4.1.8 (1) และ (2)  
จะจัดทําขึ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน            
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สินที่ทําการ
ประเมินมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
 4.1.9  บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหรือเช่าที่ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะเป็นประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้
แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทํา
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่                   
19 กรกฎาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และ/หรือ การได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็น               
การทําธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 
 4.1.11 บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 4.1.12 บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่น เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 4.1.13 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
   (1) บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้เฉพาะ  
การให้เช่าพื้นที่โดยตรง การให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือการ
ดําเนินการอื่นใดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
   (2) บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทุนให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ของรายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (ก)   ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีแรกและประจําปีสุดท้ายของปีที่ ส้ินอายุ
โครงการ หรือ 
    (ข)   เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
4.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

4.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

(1) พันธบัตรรัฐบาล 
(2) ตั๋วเงินคลัง 
(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฏหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
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(4) เงินฝากธนาคาร  
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  
(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบัน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก
หรือเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย  

(7) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือ
กองทุนรวมตลาดเงิน 

(8) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) และ (8) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ออก    
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 
(ข) ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน 
(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง มิให้นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กองทุน    

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง โดยต้องเป็นการรับอาวัล          
แบบไม่มีเงื่อนไขหรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย 

ทั้งนี้ ในการจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น 
สินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่ได้รับความเห็นชอบ
และปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าว เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุน
ดังกล่าวด้วย 

4.2.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไม่เกินหนึ่งหุ้นตามเงื่อนไข             
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

5. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
 

5.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด   
  (ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
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  (ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้  
นิติบุคคล   

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุ
จําเป็นและสมควร 

(2) เป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 
5.2 เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย                
ได้แล้วทั้งหมด 

ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะตรวจสอบ 
มิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์   
ที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้  จะนับ
รวมจํานวนหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย 
5.3 เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมจึงมีผู้ลงทุนต่างด้าว          
ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
(2) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมลงทุน 

รวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 
49 ของพื้นทีห่้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
5.4 ภายใต้บังคับข้อ 5.5 และข้อ 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี้  
 (1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ                    
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว   

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า      
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
5.5 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน 
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 5.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ               
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว  
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 (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ 
 (3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 (4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
5.6 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 5.1(2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน        
แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุน 
 (1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ               
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 
 (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
 (3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 
5.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่า ผู้ที่ เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โ อนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ 
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อ 
5.4 โดยอนุโลม 
5.8  การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.7 ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 
5.9 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือ
ตกลงกับบุคคลอื่นอันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ               
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

 
6. การโอนหน่วยลงทุน 

 
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามข้อ 5 และหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 6.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน 
  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุน 
ไปยังนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบสําคัญการโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดย   
ผู้โอนและผู้รับโอน  พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกําหนด  การโอน
หน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและได้รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนใน 
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ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่
กําหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 6.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
7. การรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 
 

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของ  
กองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได้  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่
หลักประกัน เพื่อกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุน ดังนี้ 

7.1 ก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง  บริษัทจัดการต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระหนี้
ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้น 
   ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัท  
จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน  ประมาณ
การค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้ 
  7.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

 (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการ
อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ ทั้งนี้ หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
อสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัด หาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัท 
จัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา  
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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8. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

 

8.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่: 9 ถนนรัชดาภิเษก  
 แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์0-2544-3935-7  
 

หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะทําการแจ้งให้  
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

8.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  
 

บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในโครงการ หรือเมื่อผู้ชําระบัญชีได้  
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(3) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญา
ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาหรือ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึง  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย 
และในกรณีท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย  และ/หรือ ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย  

(4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจําหนวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม มีมติให้เปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และส่ังให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแล  
ผลประโยชน์รายใหม่ขึ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการ



 

12 
 

จะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเอง หรือ ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ 
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้แก้ไข 
เสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กําหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดกา รจะแต่งตั้งผู้ดูแล 
ผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอื่น และผู้ดูแล  
ผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จนกระทั่งการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่  
เสร็จส้ินทั้งนี้ในระหว่างการจัดหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน       
ในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมจนกว่าการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ินและสามารถปฏิบัติหน้าที่  
ดังกล่าวได้   

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการของกองทุนรวม หรือ 
ข้อมูลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับกองทุนรวม ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ หรือมีบุคคลอื่นได้รับประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว บริษัท  
จัดการอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแล 
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึง  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่ีบริษัทจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย  

(7) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
กฎหมาย หรือประกาศของทางราชการ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อันมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่  
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า   
60 วัน  

(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อ 

(ก) เลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ  
 (ข) ฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้  หรือผ่อนผันการชําระหนี้  จัดการทรัพย์ สิน ชําระ           

บัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายในปัจจุบัน หรือ     
ในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ  

 
ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการจะทําการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่เรียบร้อยแล้ว  

 
ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หาก

บริษัทจัดการยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกล่าว  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จาก               
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กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ส้ินสุดการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ นับตั้งแต่วันส้ินสุดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 

 
ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั้งหมด

และเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มาแทน หรือดําเนินการอย่างอื่นตามคําส่ังของ
บริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 

 
8.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 

ชื่อ: ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู:่ สํานักงานชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3  1060  

ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์0-2256-2277 

 

หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดยจะจัดเก็บทรัพย์สินไว้ที่สํานักงานของ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายใหม่  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์   หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ที่สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม  ยกเว้น       
ในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 
9. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี 

 
ชื่อ : นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอิ้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์  
ที่อยู ่: บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์   0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ                 
ต่อไป รวมทั้งปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
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10. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด 
ที่อยู:่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 
 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์  0-2659-8888 

โทรสาร  0-2659-8860-1 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด     
ที่อยู ่: 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15 
  ถนนพระราม 1  เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2657-7170-5 
 หรือ สํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ทีใ่ห้บริการ 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตีี้ จํากัด 
ที่อยู่ : 179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์  0-2286-3999 
 หรือ สํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตีี้ จํากัด ท่ีให้บริการ 

 
หรือบริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรือการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่าย    
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง และจะแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่ายทุกราย และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้ ผู้จัดจําหน่ายดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า       
ผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกัน 
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12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนสนับสนุน 
                                 

ชื่อ : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 393 ถนนสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
หรือ สาขาตัวแทนจําหน่ายของธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน)  
Contact Center หมายเลข 1568 

 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2  

ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 2553-2560, 2563-2564 
หรือ สํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน) ที่ให้บริการ 

 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15   

ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2695-5007-8 

 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27  

ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-9999 

 หรือ สํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) ที่ให้บริการ 
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :   323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 23  
  ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 508 
 หรือ สํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่ให้บริการ 
 
หรือบริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.            
ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง และจะแจ้ง 
การแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่ายทุกราย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกราย 
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13. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
 

13.1 องค์ประกอบ 
 

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้ ซึ่งคณะกรรมการลงทุนของกองทุน  
รวมประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน ดังต่อไปน้ี  

1. กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม จํานวนไม่เกิน 2 คน   
2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ       

ในธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จํานวนไม่เกิน 1 คน 
3. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน จํานวนไม่เกิน 2 คน  ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อ
มาจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน มีจํานวนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย      
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม โดยจะต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนระบุชื่อตนเองเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจะต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาการเป็นกรรมการลงทุ น หากได้รับการแต่งตั้งจาก            
บริษัทจัดการ 

การดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีกําหนดระยะเวลาคราวละ 3 
ปี โดยกรรมการที่พ้นวาระไปแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก นอกจากนี้ บริษัทจัดการ    
มีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได้ 

ทั้งนี้ ถ้าตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเข้าดํารง
ตําแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง ตามเกณฑ์ข้างต้น โดยให้มีเวลาอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าที่กรรมการผู้ออกไปนั้น
ชอบที่จะอยู่ได้ 

 
13.2 รูปแบบการตัดสินใจ 
 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุนรวม ซึ่งกรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม    
อาจทําการเวียนลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการลงนามของกรรมการรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยจะต้องมีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการอย่ างน้อย 1 คนลง
นามในมติดังกล่าว โดยมติดังกล่าวอาจลงนามแยกกันในมติฉบับจริงของกรรมการแต่ละท่าน หรือลงนามร่วมกัน
โดยกรรมการทุกท่านในมติฉบับจริงฉบับเดียวกัน โดยมติฉบับจริงที่มีการลงนามอาจจัดส่งไปยังบริษัทจัดการ    
ทางโทรสารก่อนแล้วจึงจัดส่งฉบับจริงไปในภายหลังก็ได้  

มติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องไม่ขัดต่อโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติ หนังสือชี้ชวน 
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความเห็นว่ามติใดๆ อาจขัดต่อโครงการจัดการ
ที่ได้รับอนุมัติ หนังสือชี้ชวน กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการอาจใช้สิทธิ
คัดค้านได้ (Veto Right) ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องแก้ไขมติดังกล่าว  

ทั้งนี้ มติฉบับจริงของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ที่บริษัทจัดการ 
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13.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
 
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตัดสินใจ

ลงทุนในการซื้อ เช่า จําหน่าย โอนหรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์      
ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการดําเนินการประจําวันของกองทุนรวม (เช่น ส่ังซื้อขาย   

ตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ) และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
 
14. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

                             
ชื่อ : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 393 ถนนสีลม เขตบางรัก 
  กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์  0-2230-5756 
 

  หรือบริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายราย
ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์  หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งที่ปรึกษารายใหม่ บริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งการแต่งตั้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบต่อไป 

   
15. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 

ชื่อ : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 2922/181-187 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 4 

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทรศัพท์  0-2308-2020 
 
  หรือบริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อทําหน้าที่ใน  

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนท่ีได้รับมอบหมาย และมีบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตามคุณสมบัติที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.        
อาจกําหนดเพิ่มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมีการ    
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่  บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งพร้อมทั้งคํารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่    
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
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เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อสํานักงานภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีถอดถอน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ 
จะมีหนังสือแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเลิกสัญญาดังกล่าว 

 
16. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
 

16.1 ในการประเมินค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในครั้งแรก 
บริษัทจัดการได้ทําการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินค่าทรัพย์สิน

ที่กองทุนรวมจะลงทุน ดังต่อไปน้ี 
ชื่อ : บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จํากัด 
ที่อยู่ : ชั้น 7 อาคารไทยรงค์ ทาวน์เวอร์  
 1350/54/64  ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
 กรุงเทพมหานคร 10250 
 โทรศัพท ์ 0-2719-3515-6 
 
ชื่อ : บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อินทนนท์ จํากัด 
ที่อยู่ : ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ 
 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
 เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ 0-2658-5000 
                                 
 16.2 ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่ม 
                              

บริษัทจัดการจะทําการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ  
กองทุนรวม  โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

  โดยเมื่อมีการแต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพย์ สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ สํานักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป  เว้นแต่ ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมซึ่งมีการแต่งตั้ง
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะส่งสําเนาสัญญาแต่งตั้งบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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17. การขายหน่วยลงทุน 
 

17.1 การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Public Offering) 
 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมครั้งแรกให้กับประชาชนทั่วไป 
(Initial Public Offering) ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท รวมค่าธรรมเนียมการขาย โดยจองซื้อผ่านบริษัท
จัดการ หรือผู้จัดจําหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุน ซึ่งการกําหนดวันและเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนต่อไป  

ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ  
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 250 ราย  โดยแบ่งลักษณะประเภทของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ  

กลุ่มที่ 1 – บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องรวมทั้งหมดไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายทั้งหมด  หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุนรวม   
              กลุ่มที่ 2 -  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อกลุ่มที่ 1       
ให้แก่ประชาชนทั่วไปท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากผู้จองซื้อกลุ่มที่ 1 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน       
หากบริษัทจัดการ 

  (1) ไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึงสองร้อยห้าสิบราย  หรือ 
(2) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชน ได้ถึงสองร้อยห้าสิบรายแต่มีมูลค่าน้อยกว่าห้าร้อยล้าน

บาท   
(3) จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ไม่เพียงพอกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะซื้อหรือเช่าตาม   

ที่ได้ระบุไว้ 
 

ให้ถือว่าโครงการจัดการกองทุนเป็นอันส้ินสุดลง และบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจัดส่งเงิน  
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนนั้น (ถ้ามี)  
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  พร้อมทั้งแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินโครงการต่อไปได้ 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้น  บริษัทจัดการจะชําระ 
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลานั้นให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน  เว้นแต่
การไม่สามารถคืนเงินมิได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ 
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17.2 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการ และผู้จัดจําหน่าย และตัวแทนสนับสนุน จะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ     

ที่ผู้ลงทุนควรทราบ และใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน  และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน  
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ  และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้จัดจําหน่ายหรือของ 
ตัวแทนสนับสนุน  ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทุกวันในเวลาทําการ 

 
17.3 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

 
ผู้จองซื้อสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่าย

หรือตัวแทนสนับสนุน ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน และผู้จองซื้อ
ต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี ) และชําระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการในข้อ 17.4 ภายในวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่ได้
กําหนดในหนังสือชี้ชวน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้จองซื้อต้องจองซื้ออย่างต่ํา 10,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณ
ของ 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งยื่นเอกสารทั้งหมด
ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด พร้อมเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจําหน่าย หรือ
ตัวแทนสนับสนุน โดยบริษัทจัดการ หรือผู้จัดจําหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุนที่รับการจองซื้อ จะส่งมอบหลักฐาน
การจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือ   
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้อง      
แจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
17.4 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

 
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้องชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่าย 

หรือตัวแทนสนับสนุน โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ เงินโอนระหว่างธนาคาร (Bahtnet) หรือ  
คําส่ังจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น หรือจะต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันส้ินสุดระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก” หรือบัญชีอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกําหนด ในกรณีท่ีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์  ผู้จองซื้อต้องเขียนชื่อ นามสกุล สถานที่ติดต่อ 
และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์  เพื่อความสะดวกในการติดต่อ   
 ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าใช้จ่ายในการโอนเงินหรือการแลกเปล่ียน
เงิน  โดยจ่ายให้ธนาคารต่างหากจากจํานวนเงินที่จองซื้อ และต้องส่งหลักฐานการโอนมายังบริษัทจัดการเพื่อ
เป็นการยืนยันการจองซื้อด้วย 
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 ผู้จองซื้อที่ ได้ชําระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อและขอคืนเงินค่าจองซื้อ 
หน่วยลงทุนไม่ได้ 

บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจําหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุน จะนําเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชี
ธนาคารในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก” หรือบัญชีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด  
สําหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 
 17.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
 
  บริษัทจัดการจะแจ้งผลการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการ

จัดสรร พร้อมทั้งจะดําเนินการให้มีการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอก 
เบี้ยคืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  ในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงิน        
ให้ผู้จองซื้อเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้จองซื้อหน่วย    
ลงทุน ภายในเวลาที่ระบุข้างต้น 

 
17.6 การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจําหน่าย  
หน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  บริษัทจัดการจะยื่นคําขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ภายใน 60 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม  

ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

18. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 
 

(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จัดการจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 1 ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุน เต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์    
ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์สัดส่วนของจํานวนเงินที่จองซื้อ (Prorate) ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้ว     
จะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ดังกล่าวเกินหน่ึงในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(2) หากผู้จองซื้อกลุ่มที่ 1 จองซื้อไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือออกจําหน่ายให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2  

 (3) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลักการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดก่อน  หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่ม 
เป็นทวีคูณของ 1,000 บาทให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ทุกราย จนกว่าจะครบตามจํานวนเงนิทุนของโครงการท่ีเปิด 
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เสนอขาย หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ทุกราย บริษัทจัดการ 
จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ตามหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะจาก 
ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ที่ยังไม่ได้รบัการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

(4) ในกรณีท่ีมีผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 เป็นจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
กลุ่มที่ 2 ตามจํานวนเงินท่ีสามารถกระทําได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(5) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อหรือน้อยกว่าที่จองซื้อ    
ไว้ตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรโดยบริษัทจัดการ หรือผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดย       
ไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

(6) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับจองซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง          
ให้ทราบล่วงหน้า 

 
19. การเพิ่มเงินทุนและลดเงินทุนของกองทุนรวม 
 

19.1 การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม 
 

19.1.1 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
19.1.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี ้

(1) ขอมติในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จํานวนหน่วยลงทุนและจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสน อขายหน่วยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะระบุข้อมูลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1.1)  กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า        
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ องค์ประชุม
ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 
และจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(1.2)  กรณีการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งนี้  การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มี สิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2) บริษัทจัดการ                
จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ 

(ก)  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เช่า หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
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(ข)  เจ้าของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่
กองทุนรวม ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่
จะใช้หาประโยชน์ 

(ค)   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับ              
ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 
(จ)  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) 

หรือ (ง)  แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่เสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมบางราย   

หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคัดค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไม่ดําเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกล่าว 
 (2) ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 
19.1.3 เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 19.1.2 แล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยระบุข้อมูลตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด รวมทั้งจัดส่งร่างโครงการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมและร่างหนังสือชี้ชวน 
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   
 (2) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังนี ้
                 (ก)   เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่มี
สาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่างที่ผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ลงทุน 

(ข)   จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

                ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้การให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเงินทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส้ินสุดลง   
19.1.4 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้  บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
 (1) หากบริษัทจัดการยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจ้งเรื่องข้างต้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วัน
นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน    หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึง
วันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน  
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(2) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
แล้ว  บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยการลดจํานวนหน่วยลงทุน เฉพาะส่วนที่มีการ
เสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตาม (1) พร้อมทั้งจดทะเบียน
ลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

19.2 การลดเงินทุนของกองทุนรวม   
 

19.2.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ บริษัท
จัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
 (1)           กองทุนรวมมีการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (2)           มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจาก
การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน  
 (3)           กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย 
19.2.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลค่าหน่วยลงทุนและดําเนินการดังนี้ 
 (1)           ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนให้คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิด               
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เงินท่ีเฉล่ียคืนดังกล่าวมิให้หักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม    
 (2)           ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน           
5 วันทําการนับแต่วันที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 
 (3)           จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ ของ
บริษัทจัดการและรายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม:    ไม่มี 
   

20. การออกและการส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน 
 

 20.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :              ใบหน่วยลงทุน หรือระบบ                                     
ไรใ้บหน่วยลงทุน  (Scripless) 
 

20.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ให้ถือเป็นหลักฐานท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณีใบหน่วยลงทุน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
ในกรณีท่ีมีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการ

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ   ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วัน             
จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในกรณีท่ีมีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุน
ฉบับเดิมของกองทุนรวม และกําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกเพิกถอนให้แก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน  และนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่
กําหนดไว้ในโครงการ  

  กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทําการนําหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับบริษัทสมาชิกของ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน  
 

21.  สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี)  
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้บริหารสิทธิเรียกร้อง 

 
 21.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
   

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน และ  

ข้อจํากัดการลงทุน โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนที่ทําไว้กับผู้ถือหน่วย  
ลงทุนอย่างเคร่งครัด 

  (2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเข้าทําสัญญาต่างๆ  ในนาม
ของกองทุนรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

  (3) จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่ เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการ           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

   (3.1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือชี้ชวนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือ 
ชี้ชวนให้แก่ประชาชน 

(3.2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการ
ให้ผู้จัดจําหน่าย และตัวแทนสนับสนุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับ  
ใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้จัดจําหน่ายและของตัวแทนสนับสนุน แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน 

(3.3)  เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลง บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือ   
ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้แล ะ 
จัดสําเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบภายใน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 
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(4) ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

(5) ยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ  
กองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(6) จัดให้มี ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่ งมี คุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(7) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และ 
นําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(8) จัดให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้และผลประโยชน์ดังกล่าว
ฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(9) แต่งตั้ งที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี )  เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม     
โดยบริษัทจัดการจะทําการแจ้งและจัดส่งสําเนาสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันทําสัญญาดังกล่าว 

(10) แต่งตั้ ง ผู้จัดการกองทุนรวม เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) แต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(12) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้แก่บริษัทจัดการ)  และจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(13) แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมอย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งคํารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมี     
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

(14) แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื่อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทั้งแจ้งและจัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่าและ
รายงานการสอบทานการประเมินค่า พร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์            
โดยพลัน และให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานการประเมินค่า  

(15) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกําหนด
แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(16) แต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายและตัวแทนสนับสนุนการจําหน่าย 
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(17) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ เกี่ยวกับการซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ   
ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อ เช่า จําหน่าย 
หรือโอนสิทธิการเช่านั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  บริษัทจัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามวรรคก่อน  
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการดําเนินการตามวรรคก่อน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า 
จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด 

(18) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของ
เดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าดังกล่าว  พร้อมทั้งประกาศ
มูลค่าดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่ งของ
บริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์           
ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนด้วย  

(19) ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของของกองทุนรวม อันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ ภายหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการคํานวณดังกล่าว  

(20) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปีการเงินของกองทุนรวม  และส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  
4 เดือนนับแต่วันส้ินปีการเงิน โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(21) ดําเนินการเพิ่มเงินทุน  และลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของ 
กองทุนรวม”  

(22) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ ตามหัวข้อ  “การแก้ไขเพิ่มเติม 
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 

(23) ยกเลิกกองทุนรวม ตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  
(24) แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพื่อทําหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งทําการอย่างอื่นตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบัญชีให้เสร็จส้ิน และแจ้งให้       
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ 

(25) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
(26) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 21.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญา

แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 
(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ
ตลอดจนข้อผูกพันท่ีทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด 

(3) จัดทําและส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆ ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลการเบิกจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และให้เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ดังต่อไปน้ี 
(ก) ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์

จากบริษัทจัดการ  
(ข) ทุกหน่ึงปีนับตั้งแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ  

(6) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็นนัยสําคัญ 

(8) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ใหม่โดยพลัน  เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น  อันมีผลกระทบต่อ  
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 

(9) ตรวจสอบการซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(10) ให้ความเห็นชอบในการท่ีบริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 
(12) ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือ

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น  หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สิน
ที่ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์นั้น เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญาโอ นสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
หรือบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกันเป็นอย่างอื่น  



 

29 
 

(13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการซื้อ ให้เช่า จําหน่าย
หรือโอนอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์  
ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการซื้อ จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(14) รับรองความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย  
ลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า การคํานวณดังกล่าว  
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

(15) จัดเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทจัดการ 
(ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกส้ินวันทําการ     

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการในประเทศไทย (“วันทําการ”) 
(ข)   รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพย์  

ทุกส้ินวันทําการ 
(ค)  รายงานรายละเอียดเจ้าหน้ีค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

(16) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจัดทํารายงานตามข้อ 21.2 (13) และข้อ 21.2 
(14) ข้างต้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลซึ่งได้จากบริษัทจัดการหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด   

(17) รายงานท่ีได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 21.2 (13) และรายงานที่ได้จัดทําโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 21.2 (14) ข้างต้นให้ถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการมิได้  
ทักท้วงภายใน 180 วันนับจากวันท่ีในรายงาน 

(18) ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และ/หรือ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือ  
เมื่อได้รับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ 

(19) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(ก)   เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีจากบริษัทจัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอื่นๆของกองทุนรวมแก่ผู้ชําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันเลิกกองทุนรวม 

(ข)   ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(ค)   ดูแลให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในกรณีที่ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

(ง)   แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย  
ลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื่อได้รับคําส่ังจากผู้ชําระบัญชี 

(20) ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม  รับเงินที่ได้จากการดําเนินงานของ  
กองทุนรวม และนําเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

(21) จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  
(22) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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 21.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม  
 
  ที่ปรึกษามีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 
  (1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้คําปรึกษา 

ที่ได้ตกลงกัน 
(2) ให้คําปรึกษาหรือแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์

จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 
 
21.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 
  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการจ้าง

ที่ทําขึ้นระหว่างบลจ.กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  (2) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

และทํารายได้แก่ทรัพย์สินตลอดเวลา บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 

22. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
 

22.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
- ในการเสนอขายครั้งแรก  :  อัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย 
มูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาท    (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน ) 
- ในการเพิ่มเงินทุน    : อัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
ลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(2) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน    :  เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริงโดยตัดจ่ายจากจํานวน
เงินท่ีโอนเข้าบัญชีนั้นๆ 

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  :  ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  : ไ ม่ เ กิ น  50 บ า ท  ต่ อ ร า ย ก า ร      
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(5) อื่น ๆ     :  ไม่มี 
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22.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง  
เดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดย  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.15 ต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ํากว่า 250,000 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริษัท
จัดการและรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของ    
กองทุนรวม เป็นต้น 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(4) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม : 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาจะชําระตามที่จ่ายจริง 

(5) ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย   :  ไม่เกินร้อยละ 3 ของจํานวนเงินที่จําหน่ายได้ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(6) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย : ไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันส้ินปีบัญชี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน)  

(7) อื่น ๆ : 
(7.1) ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนรวม : 50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 
(7.2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชี จะชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัท

จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว 
(7.3)  ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่น ๆ จะชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับ

บุคคลดังกล่าว 
(7.4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะชําระตามอัตราและ

วิธีการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ระหว่างบริษัทจัดการกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ทั้งนี ้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดย
บริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(7.5) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จะจ่ายตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว  

(7.6) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย จะจ่ายตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว 

(7.7)  ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร  
(7.8)  ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และค่าเบี้ยประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 
(7.9) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย  

(7.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี้ชวนและคําขอจัดตั้ง
กองทุนรวม  

(7.11)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์  และการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
(7.12)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศ

ต่างๆ ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7.13) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งรายงานและจดหมายต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม  
(7.14) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ

ซื้อ เช่า หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(7.15) ค่านายหน้าในการซื้อ เช่า หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 
(7.16) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น  

ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ค่าดําเนินการ  ค่าบํารุงรักษา        
ค่ าซ่ อมแซม ค่ าต่ อ เติม  ค่ าสาธารณูปโภค  ค่านายหน้าในการหา ผู้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(7.17) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม
การบอกกล่าว หรือดําเนินคดีใด ๆ เพื่อบังคับชําระหนี้หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุน
รวม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ  

(7.18) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ก่อขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อได้รับ 
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7.19) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ 
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบ 
กับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น  
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(7.20) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีของ 
กองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป  หรือ   
ภายใน 3 วันทําการหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
แล้วแต่กรณี 
 
บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 22.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนเป็นฐานในการคํานวณ 
 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ ายในการโฆษณา  
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่
จ่ายจริง  อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการมีสิทธิตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในงวด
เดียว หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจํานวนเท่า ๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้
ปฏิบัติดังนี้ 
(1) กรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย 

(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย 
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน 

และ 
(ข) ปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่

ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุน ท่ีใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
(1.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

เปล่ียนแปลง 
(1.3) ให้ เพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายได้ ไม่ เกินร้อยละ 25 ของอัตรา

ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
(2) กรณีเปล่ียนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย 

(2.1) ปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
 แห่งของตัวแทนสนับสนุน ท่ีใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันเปล่ียนแปลง 
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23. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน 
 

23.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้มูลค่าที่คํานวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง 
ว่าการคํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตาม
วรรคหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 23.2 การคํานวณและประกาศมูลค่าตามข้อ 23.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 
 (1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากลและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ห้าทิ้ง 
           ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้น  
รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
23.3 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 23.1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ 
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์              
พร้อมทั้งเปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนด้วย 
23.4 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามข้อ 23.1 อันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 23.3  ด้วย  และหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
เกิดขึ้นภายหลังจากวันท่ีมีการเปิดเผยตามข้อ 23.3 แล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพลัน 

 23.5 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) อสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการ

สอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก   
บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(2) ทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม :  ไม่มี 

 
24. การจัดท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

24.1 รายงานของกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี  โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ้

(1) รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ตราสารแห่งหนี้ และเงินฝาก พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด
หรือราคายุติธรรม พร้อมอัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วันสุดท้ายของรอบปีบัญชี     

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทุกรายการโดยแยกตามราย
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งระบุสาระสําคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน 
ขนาดพื้นที่ อายุการเช่าหรือได้สิทธิ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าครั้งล่าสุด รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และภาระผูกพันต่าง ๆ เป็นต้น    

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละ
รายการในรอบปีบัญชีโดยระบุสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(3.1)       วันท่ี ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ

ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
(3.2)   รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เช่น วันที่ทําการ
ประเมินค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 

(3.3)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
แต่ละรายการในรอบปีบัญชี ซึ่งต้องระบุสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(4.1)       วันที่ ราคา เหตุผลที่จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิ การเช่า และผู้ซื้อ

อสังหาริมทรัพย์หรือผู้รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(4.2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือโอน 

สิทธิการเช่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เช่น วันที่ทําการประเมินค่า 
ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 

(4.3) กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าและ  
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4.4) ราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จําหน่าย 
(5) รายงานของบริษัทจัดการที่แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว 
(6) งบดุลและงบกําไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี   
(7) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม ซึ่งมี

รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
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(8) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา            
1 ปีท่ีผ่านมา 

(9) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ จากบุคคลที่ 
เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวม           
(ถ้ามี) 

(10)          ข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
(11)          ชื่อและท่ีอยู่ของที่ปรึกษาและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมทุกราย (ถ้ามี) 
 

24.2 รายงานการซื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
 
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่  
วันที่ซื้อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมี
สาระสําคัญตามคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยแทนการดําเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า จําหน่าย  
หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง               
ประเทศไทยกําหนด  

 
25. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

 
25.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี 

ดังต่อไปนี้   
(1) ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(2) ก่อนที่จะจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

25.2 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1  รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ทุก 2 ปีนับแต่วันท่ีมีการประเมินค่าเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์  
(2) เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบ    

ต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

25.3 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื่อสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี  
นับแต่วันท่ีมีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว     
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25.4  ในการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า บริษัทจัดการ     
จะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง 

 
 
26. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 
 

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี วันที่   31 เดือน  ธันวาคม 
 วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี ครั้งแรกวันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2547 
 
27. ข้อก าหนด นโยบาย และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
        

27.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินปีละ 4 ครั้ง       
ในแต่ละรอบปีบัญชี โดยบริษัทจัดการมีสิทธิพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวดได้ตามอัตราที่เหมาะสม โดยเมื่อ
รวมกันแล้วจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไม่รวมกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผล  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงิน          
ปันผลจากกําไรสะสมได้  โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่วันส้ิน           
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถกระทําได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

   
 27.2 วธิีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 

หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า  
อัตราที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ 
เงินปันผลเฉพาะในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศฯ กําหนดโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ 
ในข้อ 5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการกับเงินปันผลในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ดังต่อไปนี ้

บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้
แผ่นดนิ โดยในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผล
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ส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะได้ยกเงินดังกล่าวให้แก่แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว 

 
 

  
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ

จ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผล โดย 
(2.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(2.2) ทําการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ  

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย
ประเภทบุคคลธรรมดา เว้นแต่ผู้ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทจัดการ
เพื่อดําเนินการเป็นอย่างอื่นภายใน 7 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  

(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ   
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือนําเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่
เกิดขึ้น และภาระความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจากจํานวนเงินท่ีจะส่งให้ 

 
28. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

28.1 สิทธิในการได้รับเงินปันผล 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการ   

ทั้งนี้  หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรว มเกินกว่า                 
อัตราที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ 
เงินปันผลเฉพาะในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศฯ กําหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ 
ในข้อ 5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 

 
28.2 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

 
  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการโอนหน่วยลงทุนได้ตามหัวข้อ “การโอนหน่วยลงทุน”  
 
 28.3 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
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  ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

 
ทั้งนี้  หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า                  

อัตราที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศฯ กําหนด รวมในจํานวนเสียง 
ในการขอมติ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ  5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 

 
 28.4 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษัท  
จัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบัญชีโดยจะได้ดําเนินการ  
ให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่น คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดในขณะที่เลิก
กองทุนรวม 

  
            28.5 สิทธิประโยชน์อื่นๆ 
 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดจ านวนเงินทุน 
 
  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดจํานวนเงินทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
29. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
 

เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกําหนดเป็นอย่างอื่น การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการจะดําเนินการดังนี้ 
 29.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตาม           
มติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 29.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติ  
ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่                
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติให้แก้ไข 
 29.3 บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยัง               
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่
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วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  
แล้วแต่กรณี 
 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

30. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

30.1     เมื่อกองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบ   
เหตุดังกล่าว 

30.2      เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากว่า 500 ล้านบาท เมื่อคํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมในวันทําการถัดไป เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

30.3      เมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได้ โดยบริษัทจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้อ 19.1.4  แล้ว 

30.4      เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

30.5       เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 

30.6       เมื่อครบอายุโครงการ (ถ้ามี) 
 

31. การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
เป็นผู้ชําระบัญชีเพื่อทําหน้าที่จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถือ
อยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว ผู้ชําระบัญชี
จะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่     
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

32. อื่นๆ 
 

32.1 การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัย  
ความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธี
ขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
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บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการราย
ใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิก
กองทุนรวมต่อไป 

  

32.2 การแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศฉบับ
แก้ไขดังกล่าว  และถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

32.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น 
 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ  อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความ
จําเป็นเพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของ  
กองทุนรวมด้วย 

อนึ่ง บริษัทจัดการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัด การจากบุคคลที่เป็น 
ผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่   
โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการ    
หรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้
ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ 

 

 32.4 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
  

ไม่มี    
 

32.5 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือ 
หน่วยลงทุน                                                                                
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32.6 การกู้ยืมเงินเพื่อกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ 
 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายกู้ยืมเงิน 
 


