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หนังสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล 
 

 

จัดทาํโดย 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน่วยลงทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอนิดัสเตรียล” 

มูลค่าโครงการ 4,700,000,000 บาท 

จาํนวน   470,000,000 หน่วย 

มูลค่าที2ตราไว้หน่วยละ                10 บาท 

 

จองซื 
อขั 
นตํ2า 1,000 บาท (หนึ2งพนับาท) 

 

ระยะเวลาเสนอขายครั
งแรก 

วันที2 16 – 23 ธันวาคม 2556 ในระหว่างเวลาทาํการ 

ในกรณีชาํระเป็นเชค็หรือดราฟท์ จะเสนอขายระหว่างวนัที2 16 – 20 ธันวาคม 2556 

 

คาํเตือน 

การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี2ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน 
ควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนอย่างรอบคอบเพื2อประกอบการตัดสินใจ และควรเก็บไว้

เป็นข้อมูลต่อไปในอนาคต 

 

หนังสือชี 
ชวนฉบับนี 
รวบรวมข้อมูล ณ วนัที2 13 ธันวาคม 2556 

(โปรดเก็บหนังสือชี 
ชวนนี 
ไว้เป็นคู่ มือ) 
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คาํจาํกดัความ 

ในโครงการฉบบันี " เว้นแต่เนื "อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื(น คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมายตามที(ได้ให้ไว้ 
ดงัตอ่ไปนี " 

โครงการ หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล 

กองทนุรวม หรือกองทนุ  หมายถึง กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล 

หนว่ยลงทนุ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล 

บริษัทจดัการ หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายถึง บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ หมายถึง บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 
(ระยอง) จํากัด บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท  
เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั 

กฎหมายหลกัทรัพย์  หมายถึง  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กฎ ระเบียบ คําสั(ง หนงัสือเวียน หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสือผ่อนผนัและกฎหมาย
อื(นใดที(เกี(ยวข้อง ทั "งที(มีอยูใ่นปัจจบุนัและที(ได้แก้ไขเพิ(มเติม 

ผู้จดัการกองทนุรวม หมายถึง  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที( สน.  
อสงัหาริมทรัพย์  25/2552 เรื(อง หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
   ลงวนัที( 28 กรกฎาคม 2552 และที(แก้ไขเพิ(มเติม ซึ(งมีหน้าที(ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไป 
  ซึ(งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทั "งมีหน้าที(อื(นใด และมีคณุสมบตั ิ
  รวมถึงไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(เกี(ยวข้อง
  กําหนด 

ผู้จดัการกองทนุ หมายถึง  ผู้จัดการกองทุนตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที( สน. 25/2552 เรื(อง 
หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการจัดตั "งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที( 28 
กรกฎาคม 2552 และที(แก้ไขเพิ(มเติม ซึ(งมีหน้าที(ตดัสนิใจลงทนุหรือ จํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ( ง
หลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื(นใดที(มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื(น ตามที(กําหนดไว้ในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .  ที(  
สน.25/2552 และที(แก้ไขเพิ(มเติม เพื(อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม  

ผู้สอบบญัชี  หมายถึง  ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ(งเป็นผู้สอบบญัชีที(อยู่ในบญัชีรายชื(อที(ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี และที(ได้แก้ไขเพิ(มเติม 
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ผู้สนบัสนนุการขาย หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลที(บริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที(ขายหนว่ยลงทนุของหน่วยลงทนุ
กองทนุ 

ที(ปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที(รับให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี(ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ที(ได้มาจากการลงทุนซึ(งมีหน้าที( คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(เกี(ยวข้องกําหนด 

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ  หมายถึง  บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม ซึ(งเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินที(อยูใ่น
บญัชีรายชื(อที(ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และที(ได้แก้ไขเพิ(มเติม 

ผู้จองซื "อทั(วไป  หมายถึง  ผู้ลงทนุที(จองซื "อหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการทั(วไปตามที(ระบไุว้ในหนงัสือชี "ชวน และมิใช่บคุคล
ดงัตอ่ไปนี "  

(1) ผู้จองซื "อพิเศษ และ 

(2) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะ
ลงทนุ 

ผู้จองซื "อพิเศษ  หมายถึง  ผู้ลงทนุที(จองซื "อหนว่ยลงทนุที(จะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นพิเศษกว่าผู้จองซื "อทั(วไป 
อาทิเช่น กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี "ยงชีพ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัวินาศภยั
หรือบริษัทประกนัชีวิต สภากาชาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนมุสหกรณ์ เป็นต้น ทั "งนี " 
ตามรายละเอียดที(กําหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เงื(อนไข และวิธีการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จองซื "อประเภทกองทนุ หมายถึง ผู้จองซื "อพิเศษที(เป็นบุคคลดงัต่อไปนี " กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารอง
เลี "ยงชีพ กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุรวมที(จดัตั "งขึ "นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ(งเป็นกองทนุรวมที(เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั(วไป 

กลุม่บคุคลเดียวกนั  หมายถึง  กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที( สน.25/2552 เรื(อง
หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการจัดตั "งและจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที( 28 
กรกฎาคม 2552 และที(แก้ไขเพิ(มเติม 

การประเมินคา่ หมายถึง  การคํานวณมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื(อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ(งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากดัสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื(อนไข
และข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื(นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์
ในปัจจบุนั และรายละเอียดอื(นที(เกี(ยวข้อง รวมทั "งการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที(เป็นอยู ่

การสอบทานการประเมินคา่ หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี(ยวกับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม โดยมิได้มีการสาํรวจทรัพย์สนิ 
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รายงานการประเมินคา่ หมายถึง  รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ(งระบรุายละเอียดต่างๆ เกี(ยวกับการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ ประเมินหลักตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั เพื(อวตัถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ.2552 เป็น 
ผู้ลงลายมือชื(อในรายงานดงักลา่ว 

บคุคลที(เกี(ยวข้อง หมายถึง  บคุคลที(เกี(ยวข้องของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที( สน. 29/2549 เรื(อง การกระทําที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที( 19 กรกฎาคม 2549 และที(แก้ไข
เพิ(มเติม 

บคุคลที(เกี(ยวข้องกบั หมายถึง  บุคคลที(เกี(ยวข้องกับบริษัทจัดการตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที( สน. 
บริษัทจดัการ  25/2552 เรื(อง หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
   ลงวนัที( 28 กรกฎาคม 2552 และที(แก้ไขเพิ(มเติม 

รายได้ประจํา หมายถึง รายได้ที(เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที(กองทุนรวมได้รับเนื(องจากการให้บุคคลอื(นใช้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ดอกเบี "ยของรายได้ดงักลา่วด้วย 

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายถึง การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที(ดีและพร้อมที(จะใช้หา
ผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว
ด้วย ตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(เกี(ยวข้องกําหนด 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด เมื(อสิ "นวนัทําการ
ที(คํานวณ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุหกัด้วยหนี "สนิ  

จํานวนเงินทนุจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทนุที(กองทนุระดมทนุได้ และนําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วนัทําการ  หมายถึง  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบี "ยเงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนกังาน หรือ หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล        4 

ชือบริษัทจัดการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่  : เลขที( 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชั "น G และชั "น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กทม. 10110 โทรศพัท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื(อโครงการ (ไทย) : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล 

1.2 ชื(อโครงการ (องักฤษ) : Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund  

1.3 ชื(อยอ่ : HPF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื "อคืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะยื(นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื(อให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

1.5 ลกัษณะโครงการ  : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทนุ : อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

1.7 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย 
และมูลค่าขั ,นตําในการจองซื ,อ 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ  : ไมเ่กิน 4,700 ล้านบาท (สี(พนัเจ็ดร้อยล้านบาท) 

เงื(อนไขอื(นๆ : ในกรณีที(บริษัทจัดการระดมทุนได้ตํ(ากว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที(จะพิจารณากําหนดขนาดของกองทุนที(จะ
นําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุน
ในทรัพย์สินบางสว่นได้ตามที(บริษัทจดัการเห็นสมควร (รายละเอียดการ
เลือกลงทุนในทรัพย์สินจะอยู่ข้อ 4. “นโยบายการลงทุน”) นอกจากนี " 
บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื "อ
บางสว่นให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุได้  

2.2 จํานวนหนว่ยลงทนุ : 470,000,000 หนว่ย (สี(ร้อยเจ็ดสบิล้านหนว่ย) 

2.3 มลูคา่ที(ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ : 10 บาท (สบิบาท) 

2.4 ประเภทหนว่ยลงทนุ : ระบชืุ(อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

2.5 การเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก 

(1) จํานวนเงินทนุที(เสนอขาย : 4,700 ล้านบาท 

(2) จํานวนหนว่ยลงทนุที(เสนอขาย : 470,000,000 หนว่ย 

(3) ราคาของหนว่ยลงทนุที(เสนอขาย : 10 บาท (สบิบาท) 

(4) มลูคา่ขั "นตํ(าของการจองซื "อ : 1,000 บาท (หนึ(งพนับาท)  
และเพิ(มเป็นทวีคณูของ 100 บาท (หนึ(งร้อยบาท) 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

เพื(อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั(วไป โดยนําเงินที(ได้จากการระดมเงินทุนไปซื "อและ/หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี(ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจําหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ที(กองทนุได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื(นใดเพื(อ
ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพื(อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สิน
อื(นและ/หรือหลกัทรัพย์อื(นและ/หรือการหาดอกผลอื(นโดยวิธีอื(นใด ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(
เกี(ยวข้องกําหนด   

4. นโยบายการลงทุน  

4.1 การลงทนุครั "งแรก 

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งจะประกอบด้วย กรรมสิทธิeในที(ดินและ
อาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง เนื "อที( 144-3-79.1 ไร่และสิทธิการเช่าในที(ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง เนื "อที(  
58-0-24.5 รวมทั "งสิ "น 104 โรง เนื "อที(รวม 203-0-3.6 ไร่ โดยอาคารโรงงานที(กองทนุรวมจะลงทุนทั "งหมดอยู่ภายใต้
กลุม่เหมราชพฒันาที(ดิน ซึ(งปัจจบุนัโรงงานทั "ง 104 โรงที(กองทนุรวมจะเข้าลงทนุนั "นได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทกุโรง 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี "  

1. การลงทนุในกรรมสทิธิeในที(ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง ได้แก ่

1.1 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ จํานวน 7 โรง เนื "อที( 29-2-64 ไร่ โดยมี บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน 
จํากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของ 

1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จํานวน 23 โรง เนื "อที( 92-3-90.1 ไร่ โดยมี บริษัท  
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั เป็นเจ้าของ 

1.3 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จํานวน 17 โรง เนื "อที( 22-1-25 ไร่ โดยมี บริษัท เหมราช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั เป็นเจ้าของ 

2. การลงทนุในสทิธิการเช่าในที(ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง โดยกองทนุรวมจะทําสญัญาเช่าระยะยาว ซึ(ง
มีอายสุญัญาเช่า 30 ปี ดงันี " 

2.1 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ จํานวน 12 โรง เนื "อที( 9-2-1 ไร่ โดยมี บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( 
จํากดั เป็นเจ้าของ 

2.2 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จํานวน 33 โรง เนื "อที( 24-3-56.3 ไร่ โดยมี บริษัท  
อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั เป็นเจ้าของ 

2.3 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จํานวน 2 โรง เนื "อที( 7-1-78.8 ไร่ โดยมี บริษัท เหมราช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั เป็นเจ้าของ 

2.4 โรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ จํานวน 10 โรง แบง่เป็น  

(I) โรงงานของบริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั เป็นเจ้าของ จํานวน 2 โรง เนื "อที( 5-2-50 ไร่  

(II) โรงงานของบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั จํานวน 8 โรง เนื "อที( 10-2-38.4 ไร่ 
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เมื(อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมจะดําเนินการสง่มอบทรัพย์สนิที(อยูบ่นที(ดินและที(ดินที(เช่าคืนให้แก่
เจ้าของที(ดินทนัทีตามเงื(อนไขที(ระบุในสญัญาเช่า โดยการดําเนินการดงักล่าวทําให้กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
เกิดขึ "น  

ทั "งนี " กองทนุจะลงทนุในที(ดินและอาคารโรงงานที(ตั "งอยู่บนที(ดินดงักลา่วข้างต้น พร้อมสว่นควบ ระบบสาธารณปูโภค
และอปุกรณ์ที(เกี(ยวข้องที(ได้ติดตั "งและใช้งานอยูบ่นที(ดินและอาคารดงักลา่ว 

อนึ(ง เนื(องด้วยกองทนุรวมมีการลงทนุในทรัพย์สนิบางสว่นเป็นสทิธิการเช่า 30 ปี (Leasehold) ซึ(งเมื(อครบสญัญาเช่า
กองทนุรวมจะต้องดําเนินการสง่มอบทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน ทําให้ไม่สามารถบริหารจดัการทรัพย์สินต่อได้ 
เว้นแตบ่ริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิเพิ(มเติมตอ่โดยการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั "งนี " ในการขอมติ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื(อการลงทนุในทรัพย์สินเพิ(มเติมตอ่ บริษัทจดัการจะดําเนินการภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย
และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที(เกี(ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถลงทุน
เพิ(มเติมได้ กองทนุรวมก็ยงัคงมีทรัพย์สนิบางสว่นที(เป็นกรรมสทิธิeสมบรูณ์ให้บริหารจดัการทรัพย์สนิตอ่ไปได้อีก   

สรุปอสงัหาริมทรัพย์ที(จะลงทนุ 

นิคม
อุตสาหกรรม/

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ประเภทการลงทุน 

กรรมสิทธิ5ในทีดนิและอาคารโรงงาน 
(Freehold) 

สิทธิการเช่าในทีดินและอาคารโรงงาน 
(Leasehold) 

จาํนวน
โรงงาน 

เนื ,อที  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ5ในทีดนิ
และอาคารโรงงาน 

จาํนวน
โรงงาน 

เนื ,อที  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ5ในทีดนิ
และอาคารโรงงาน 

นิคมอตุสาหกรรม
เหมราชชลบรีุ 

7 29-2-64 
บริษัท เหมราชพฒันา
ที(ดนิ จํากดั (มหาชน) 

12 9-2-01 
บริษัท เอสเอ็มอี 
แฟคทอรี( จํากดั 

นิคมอตุสาหกรรม
อีสเทร์ินซีบอร์ด 
(ระยอง) 

23 92-3-90.1 
บริษัท อีสเทร์ินซีบอร์ด 
อินดสัเตรียลเอสเตท 
(ระยอง) จํากดั 

33 24-3-56.3 

บริษัท อีสเทร์ิน 
ซีบอร์ด อินดสั 
เตรียลเอสเตท 
(ระยอง) จํากดั 

นิคมอตุสาหกรรม
เหมราชอีสเทร์ิน 
ซีบอร์ด 

17 22-1-25 
บริษัท เหมราช  

อีสเทร์ินซีบอร์ด อินดสั 
เตรียลเอสเตท จํากดั 

2 7-1-78.8 

บริษัท เหมราช  
อีสเทร์ินซีบอร์ด 

อินดสัเตรียลเอสเตท 
จํากดั 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม 
เหมราชสระบรีุ 

- - - 

2 5-2-50 
บริษัท เอสเอ็มอี 
แฟคทอรี( จํากดั 

8 10-2-38.4 
บริษัท เหมราช 
สระบรีุ ที(ดนิ

อตุสาหกรรม จํากดั 

รวม 47 144-3-79.1 - 57 58-0-24.5 - 
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รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที(จะลงทนุ 

นิคมอุตสาหกรรม/
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ5ใน
ทีดนิและอาคารโรงงาน 

เลขทีโฉนด 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราชชลบรีุ 

บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั 
(มหาชน) 

Freehold 52617, 52858, 90919, 90920, 90921, 
173194, 173195 

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั Leasehold 90913, 90914, 90915 

นิคมอตุสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) 

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสั 
เตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั 

Freehold 6717, 6719, 6721, 6726, 6790, 6794, 
6795, 8391, 8869, 8870, 8871, 8872, 8873, 
8878, 8901, 8902, 8906, 10110, 10111, 10735, 
13022, 16908, 16909 

Leasehold 6770*, 7579, 7580 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 
อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั 

Freehold 19270 

Leasehold 17032, 19276 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมเหมราช
สระบรีุ 

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั Leasehold 36379, 44720 

บริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดิน
อตุสาหกรรม จํากดั 

Leasehold 27100*, 27149*, 50379, 50690* 

หมายเหต ุ * กองทุนจะลงทุนในสิทธิการเช่าที(ดินและอาคารโรงงานเฉพาะบางส่วนของโฉนดที(ดินทั "งฉบบั โดย
รายละเอียดของที(ดินและอาคารโรงงานที(จะลงทนุนั "นมีรายละเอียดตามตารางรายละเอียดทรัพย์สินใน
นิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรม 

สาํหรับรายละเอียดตา่งๆ ของที(ดินและอาคารโรงงาน ราคาประเมิน และราคาที(จะลงทนุ ดงัตอ่ไปนี " 
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รายละเอียดทรัพย์สนิของบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (Freehold) 

ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน 
ทีตั ,งอยู่บนทีดิน 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

1 Z.64 4-2-18 2,412 
อาคาร ค.ส.ล.และ
โครงสร้างเหล็ก ชั "น
เดียว จํานวน 1 หลงั 

76,134,881.45 74,625,599.68 78,650,351.10 

2 Z.67 4-2-24 2,549 

อาคาร ค.ส.ล.และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

80,459,292.22 78,864,284.22 83,117,638.88 

3 Z.63-1 5-0-37 2,988 
อาคาร ค.ส.ล.และ
โครงสร้างเหล็ก ชั "น
เดียว จํานวน 1 หลงั 

94,316,345.69 92,446,638.39 97,432,524.51 

4 Z.63 5-2-57 3,008 
อาคาร ค.ส.ล. ชั "น
เดียว จํานวน 1 หลงั 

94,947,646.53 93,065,424.46 98,084,683.31 

5 A.4 3-0-32 1,038 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

32,764,513.66 32,114,996.87 33,847,041.65 

6 A.5 3-1-55 1,038 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

32,764,513.66 32,114,996.87 33,847,041.65 

7 A.6 3-1-41 1,350 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

42,612,806.79 41,768,059.51 44,020,718.90 

รวม - 29-2-64 14,383 - 454,000,000.00 445,000,000.00 469,000,000.00 

 
  



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล        9 

รายละเอียดทรัพย์สนิของบริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (Leasehold) 

ลําดับ
ที 

ชือโรงงาน พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงานที
ตั ,งอยู่บนทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

1 B.10A 0-1-62 792 

อาคาร ค.ส.ล.  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 3 หลงั  
12 หน่วย 

20,424,552.41 20,196,675.19 21,184,143.22 

2 B.10B 0-1-8 528 13,616,368.29 13,464,450.13 14,122,762.15 

3 B.10C 0-1-8 528 13,616,368.29 13,464,450.13 14,122,762.15 

4 B.10D 0-1-62 792 20,424,552.43 20,196,675.19 21,184,143.22 

5 B.11A 0-1-62 792 20,424,552.43 20,196,675.19 21,184,143.22 

6 B.11B 0-1-8 528 13,616,368.29 13,464,450.13 14,122,762.15 

7 B.11C 0-1-8 528 13,616,368.29 13,464,450.13 14,122,762.15 

8 B.11D 0-1-62 792 20,424,552.43 20,196,675.19 21,184,143.22 

9 B.12A 0-2-52 1,152 29,708,439.90 29,376,982.10 30,813,299.23 

10 B.12B 0-1-89 900 23,209,718.67 22,950,767.26 24,072,890.03 

11 B.12C 0-1-89 900 23,209,718.67 22,950,767.26 24,072,890.03 

12 B.12D 0-2-52 1,152 29,708,439.90 29,376,982.10 30,813,299.23 

13 
พื "นที(ส่วนกลาง
ภายในแปลง

ที(ดนิ 
4-2-39 - - - - - 

รวม - 9-2-01 9,384 - 242,000,000.00 239,300,000.00 251,000,000.00 

รายละเอียดทรัพย์สินของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด (ระยอง) (Freehold) 

ลําดับที ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงานที
ตั ,งอยู่บนทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที. 
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล 
จาํกัด 

1 S.20A 2-2-81.6 1,230 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

39,630,121.60 40,237,560.06 41,703,790.77 

2 I.07 1-3-78.7 1,262 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

40,661,149.14 41,284,390.86 42,788,767.41 

3 S.37B 2-3-82.4 1,262 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

40,661,149.14 41,284,390.86 42,788,767.41 
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ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงานทีตั ,งอยู่บน

ทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล 
จาํกัด 

4 S.20 4-0-23.8 1,350 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

43,496,474.92 44,163,175.64 45,772,453.25 

5 I.09 1-2-97 1,412 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

45,494,090.80 46,191,410.37 47,874,595.55 

6 M.21 3-1-1 1,412 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

45,494,090.80 46,191,410.37 47,874,595.55 

7 I.11 3-2-23 1,712 

อาคาร ค.ส.ล.  
โครงหลงัคาเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

55,159,974.12 56,005,449.41 58,046,251.83 

8 M.22 3-0-99.8 1,712 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

55,159,974.12 56,005,449.41 58,046,251.83 

9 FZ.1/1 2-3-70.4 1,781 
อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงเหล็ก ชั "นเดียว มี
ชั "นลอย จํานวน 1 หลงั 

57,383,127.28 58,262,678.38 60,385,732.77 

10 M.20 2-3-10 1,973 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

63,569,292.60 64,543,663.36 66,895,592.79 

11 M.01 3-0-43.1 2,293 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

73,879,568.13 75,011,971.66 77,745,359.49 

12 M.02 3-0-49.2 2,293 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

73,879,568.13 75,011,971.66 77,745,359.49 
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ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงานที
ตั ,งอยู่บนทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

13 M.03 3-1-33.7 2,549 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

82,127,788.56 83,386,618.30 86,425,172.85 

14 M.08 3-1-25 2,549 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

82,127,788.56 83,386,618.30 86,425,172.85 

15 M.15 3-1-78.8 2,549 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

82,127,788.56 83,386,618.30 86,425,172.85 

16 PX.10 5-0-67.8 2,860 
อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก ชั "น
เดียว จํานวน 1 หลงั 

92,148,087.60 93,560,505.43 96,969,789.86 

17 P.15 4-3-7.4 2,997 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

96,562,174.31 98,042,249.92 101,614,846.22 

18 P.16 4-3-16.2 2,997 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

96,562,174.31 98,042,249.92 101,614,846.22 

19 K.06 4-2-49.5 3,061 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

98,624,229.42 100,135,911.58 103,784,799.56 

20 S.18 4-1-65.1 3,600 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

115,990,599.78 117,768,468.38 122,059,875.34 

21 M.16 8-2-87.6 4,096 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

131,971,526.86 133,994,346.24 138,877,013.73 
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ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงานที
ตั ,งอยู่บนทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.แอพ
ไพรซัล จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

22 I.16 7-1-78.1 5,436 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

175,145,805.66 177,830,387.25 184,310,411.77 

23 PX.09 7-2-20.9 6,336 

อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

204,143,455.60 207,272,504.34 214,825,380.61 

รวม - 92-3-90.1 58,722 - 1,892,000,000.00 1,921,000,000.00 1,991,000,000.00 

รายละเอียดทรัพย์สินของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด (ระยอง) (Leasehold) 

ลําดับที ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงานทีตั ,งอยู่บน

ทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที. 
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล 
จาํกัด 

1 A.7 0-1-80 934 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั* 

24,555,868.54 24,555,868.54 25,652,112.68 

2 A.11 0-1-80 934 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั* 

24,555,868.54 24,555,868.54 25,652,112.68 

3 A.1 0-2-25 1,186 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 1 หลงั** 

31,181,220.62 31,181,220.62 32,573,239.47 
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ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงานที
ตั ,งอยู่บนทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล 
จาํกัด 

4 B.1 0-2-4 996 

อาคาร ค.ส.ล.  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

5 B.2 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

6 B.3 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

7 B.4 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

8 B.5 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

9 B.6 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

10 B.7 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

11 B.8 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

12 B.9 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

13 B.10 0-1-2 486 

อาคาร ค.ส.ล.  
ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

14 B.11 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

15 B.12 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

16 B.13 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

17 B.14 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

18 B.15 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

19 B.16 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

20 B.17 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

21 B.27 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

22 B.28 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

23 B.29 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

24 B.30 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 
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ลําดับ
ที 

ชือโรงงาน พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ทีตั ,งอยู่บน
ทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที. 
แอพไพรซัล จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

25 B.18 0-2-55 1,200 

อาคาร ค.ส.ล.  
ชั "นเดียว  
มีชั "นลอย 

จํานวน 1 หลงั  
(9 ห้อง) 

31,549,295.77 31,549,295.77 32,957,746.48 

26 B.19 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

27 B.20 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

28 B.21 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

29 B.22 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

30 B.23 0-1-2 486 12,777,464.79 12,777,464.79 13,347,887.32 

31 B.24 0-1-53 732 19,245,070.42 19,245,070.42 20,104,225.35 

32 B.25 0-2-4 996 26,185,915.49 26,185,915.49 27,354,929.58 

33 B.26 0-3-6 1,404 36,912,676.06 36,912,676.06 38,560,563.38 

34 
พื "นที(ส่วนกลาง 

ภายใน 
แปลงที(ดนิ 

11-2-79.3 - - - - - 

รวม - 24-3-56.3 25,560 - 672,000,000.00 672,000,000.00 702,000,000.00 

หมายเหต ุ * กองทุนจะลงทุนในอาคารโรงงาน A.7 และ A.11 จํานวน 1 ห้อง จากจํานวน 4 ห้อง ตามที(ระบุใน
ใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6)  

** กองทนุจะลงทนุในอาคารโรงงาน A.1 จํานวน 1 ห้อง จากจํานวน 3 ห้อง ตามที(ระบใุนใบรับรองการ
ก่อสร้าง (อ.6) 

รายละเอียดทรัพย์สินของบริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากัด ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ด (Freehold) 

ลําดับที ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน 
ทีตั ,งอยู่บนทีดิน 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล 
จาํกัด 

1 C.1 0-3-6 1,404 
อาคาร ค.ส.ล.  

ชั "นเดียว มีชั "นลอย 
จํานวน 2 หลงั  

45,250,656.86 44,223,909.62 46,726,221.76 

2 C.2 0-3-6 1,404 45,250,656.86 44,223,909.62 46,726,221.76 

3 C.3 0-3-6 1,404 45,250,656.86 44,223,909.62 46,726,221.76 

4 C.4 0-3-6 1,404 45,250,656.86 44,223,909.62 46,726,221.76 
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ลําดับ
ที 

ชือโรงงาน พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ทีตั ,งอยู่บน
ทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

5 C.5 1-0-80 2,100 

อาคาร ค.ส.ล.  
ชั "นเดียว  
มีชั "นลอย 

จํานวน 2 หลงั  
13 หน่วย 

67,682,606.38 66,146,873.34 69,889,647.88 

6 C.6 1-0-20 1,860 59,947,451.39 58,587,230.69 61,902,259.59 

7 C.7 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

8 C.8 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

9 C.9 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

10 C.10 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

11 C.11 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

12 C.12 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

13 C.13 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

14 C.14 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

15 C.15 0-3-60 1,620 52,212,296.37 51,027,588.02 53,914,871.26 

16 C.16 0-2-40 1,140 36,741,986.34 35,908,302.68 37,940,094.59 

17 C.18 0-3-0 1,380 44,477,141.36 43,467,945.35 45,927,482.92 

18 

พื "นที(ส่วนกลาง 
ภายในแปลง

ที(ดนิ 
9-3-81 - - - - - 

รวม - 22-1-25 22,836 - 736,000,000.00 719,300,000.00 760,000,000.00 

รายละเอียดทรัพย์สินของบริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากัด ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ด (Leasehold) 

ลําดับที ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน 
ทีตั ,งอยู่บนทีดิน 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

1 B.16-5 3-0-68.2 2,092 
อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก ชั "น
เดียว จํานวน 1 หลงั 

54,794,718.91 56,042,078.36 57,913,117.55 

2 FZ.30 4-1-10.6 2,604 
อาคาร ค.ส.ล. และ
โครงสร้างเหล็ก ชั "น
เดียว จํานวน 1 หลงั 

68,205,281.09 69,757,921.64 72,086,882.45 

รวม - 7-1-78.8 4,696 - 123,000,000.00 125,800,000.00 130,000,000.00 
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รายละเอียดทรัพย์สนิของบริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ (Leasehold)  

ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน 
ทีตั ,งอยู่บนทีดิน 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

1 58-1 2-3-25 2,060 
โรงงานสําเร็จรูป 
พร้อมสํานกังาน  

53,901,554.40 54,328,497.41 56,569,948.19 

2 58-2 2-3-25 1,800 
โรงงานสําเร็จรูป 
พร้อมสํานกังาน  

47,098,445.60 47,471,502.59 49,430,051.81 

รวม - 5-2-50 3,860 - 101,000,000.00 101,800,000.00 106,000,000.00 

รายละเอียดทรัพย์สินของบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราช
สระบรีุ (Leasehold)  

ลําดับ
ที 

ชือ
โรงงาน 

พื ,นทีดนิ 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื ,นที
อาคาร
โรงงาน  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงานทีตั ,งอยู่บน

ทีดนิ 

ราคาประเมิน ราคาทีจะลงทุน 

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล 

จาํกัด 

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 

1 27F 0-1-35 684 
อาคาร ค.ส.ล. สอง
ชั "น จํานวน 2 หลงั* 18,003,372.04 17,715,061.83 18,644,061.44 

2 27G 0-2-52 1,152 อาคาร ค.ส.ล. สอง
ชั "น จํานวน 1 หลงั 

30,321,468.71 29,835,893.59 31,400,524.54 

3 27H 0-3-42 1,512 39,796,927.69 39,159,610.34 41,213,188.46 

4 30C 0-1-80 864 อาคาร ค.ส.ล.  
จํานวน 1 หลงั 

22,741,101.54 22,376,920.19 23,550,393.41 

5 30D 0-1-80 864 22,741,101.54 22,376,920.19 23,550,393.41 

6 30E 0-1-44 720 
อาคาร ค.ส.ล.  
จํานวน 1 หลงั 18,950,917.95 18,647,433.50 19,625,327.84 

7 76 3-0-49.4 1,872 
อาคาร ค.ส.ล. สอง
ชั "น จํานวน 1 หลงั 49,272,386.66 48,483,327.09 51,025,852.38 

8 93D 4-1-56 3,008 
อาคาร ค.ส.ล. ชั "น

เดียว จํานวน 2 หลงั* 79,172,723.87 77,904,833.27 81,990,258.52 

รวม - 10-2-38.4 10,676 - 281,000,000.00 276,500,000.00 291,000,000.00 

หมายเหต ุ * กองทุนจะลงทุนในอาคารโรงงาน 27F และ 93D จํานวน 1 หลงั จากจํานวน 2 หลงั ตามที(ระบุใน
ใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6)  
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จากรายละเอียดทรัพย์สินข้างต้นบริษัทจดัการได้มีการพิจารณาเลือกทรัพย์สินที(จะลงทนุ (Due Diligence) แล้วว่า
เป็นโครงการที(มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ โดยเบื "องต้นหลกัเกณฑ์พื "นฐานที(บริษัทจดัการใช้ในการคดัเลือก
ทรัพย์สนิที(จะลงทนุ มีดงัตอ่ไปนี "  

1. บริษัทจัดการได้พิจารณาเลือกทรัพย์สินที(จะลงทุนจากศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ โดยพิจารณาเลือก
ทรัพย์สนิที(มีผู้ เช่าแล้ว หรือมีการทําสญัญาการจองแล้ว หรือได้รับความสนใจจากผู้ เช่าเป็นหลกั ทั "งนี " ในกรณีที(
ทรัพย์สนิที(มีผู้ เช่าแล้วบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกผู้ เช่าที(มีคณุสมบตัิเป็นผู้ เช่าชั "นดี กลา่วคือ ไม่มีประวตัิการ
ผิดนดัชําระคา่เช่า เป็นต้น นอกจากการพิจารณาศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้แล้วบริษัทจดัการยงัพิจารณา
ถึงศกัยภาพของทรัพย์สินอีกด้วย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานที(ผ่านมาของแต่ละโรงงาน ระยะเวลาการเช่าของ 
ผู้ เช่าที(ผ่านมา ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่ารายย่อย และราคาค่าเช่าที(เหมาะสม เป็นต้น ซึ(ง
ทรัพย์สนิที(กองทนุเลอืกลงทนุนั "นได้คํานงึถึงศกัยภาพของทรัพย์สนิดงักลา่วทั "งหมดข้างต้น  

2. บริษัทจดัการได้พิจารณาเลอืกทรัพย์สนิตามลกัษณะและขนาดของโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า กลา่วคือ จะต้องเป็น
โรงงานที(สร้างตามแบบมาตรฐาน และเป็นที(ต้องการของตลาด รวมถึงคุณภาพของทรัพย์สิน โดยโรงงาน
สําเร็จรูปจะต้องมีการก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เช่น การรับแรงของพื "น ความสูงของเพดาน เป็นต้น ทั "งนี " 
กองทนุจะไม่เลือกลงทนุในทรัพย์สินประเภทที(สร้างตามแบบที(ลกูค้าสั(งเฉพาะ (Customer Specific Building) 
เนื(องจากบริษัทจดัการพิจารณาวา่โรงงานประเภทดงักลา่วจะทําให้หาผู้ เช่าทดแทนได้น้อยและอาจใช้เวลานาน
กวา่ปกติในการหาผู้ เช่าทดแทน 

3. บริษัทจดัการได้พิจารณาจากสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายยอ่ยที(เป็นแบบมาตรฐาน กลา่วคือ จะพิจารณาเลือกลงทนุ
ในสญัญาเช่าที(ไม่มีเงื(อนไขพิเศษ อาทิเช่น สญัญาเช่าที(ไม่มีเงื(อนไขให้ผู้ เช่าสามารถซื "อโรงงานได้ในราคาที(ถูก
กําหนดไว้ หรือการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนดโดยไม่มีเงื(อนไข หรือการต่อสญัญาเช่าโดยไม่มีการปรับขึ "น 
คา่เช่าตามอตัราที(เหมาะสม เป็นต้น 

นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์การคดัเลือกทรัพย์สินที(จะลงทุนข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัได้มีการพิจารณาถึงประเภท
การลงทนุของกองทนุด้วย ดงันี "  

1. โรงงานที(ใช้ผนงับางสว่นร่วมกันหรือที(เรียกว่าโรงงานประเภท Attached ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ยังไม่ได้มีการ
แบ่งแยกโฉนดชดัเจน โดยตั "งอยู่บนโฉนดเดียวกนั บริษัทจดัการจึงพิจารณาประเภทการลงทนุแบบสิทธิการเช่า 
(Leasehold) เนื(องจากขั "นตอนในการดําเนินการแบง่แยกโฉนดนั "นจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการที(นาน 

2. สําหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 
บริษัทจดัการได้มีการเจรจาตอ่รองกบัเจ้าของทรัพย์สนิในเรื(องของประเภทการลงทนุ (สดัสว่นระหว่างกรรมสิทธิe

สมบรูณ์และสิทธิการเช่า) เพื(อให้ทรัพย์สินที(กองทนุรวมจะลงทนุนั "นมีกรรมสิทธิeสมบรูณ์ (Freehold) ให้ได้มาก
ที(สดุ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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แผนภาพที(ตั "งโรงงานใ

 

ราชอินดสัเตรียล      

แผนภาพที(ตั "งโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ  
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แผนภาพที(ตั "งโรงงานใ

 

แผนภาพที(ตั "งโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

19
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แผนภาพที(ตั "งโรงงานใ

      20 

แผนภาพที(ตั "งโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
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แผนภาพที(ตั "งโรงงานใ
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แผนภาพที(ตั "งโรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 
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เนื(องจากผู้ประเมินทรัพย์สินได้พิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์และความสามารถในการสร้างรายได้ของ
ทรัพย์สิน ผู้ประเมินทรัพย์สินจึงได้ใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินดงักลา่ว ทั "งนี " กองทนุรวมเห็นว่า ผู้ประเมินได้อ้างอิงข้อมลูและสมมติฐานในการประเมินที(เปรียบเทียบมา
จากมาตรฐานตลาดของธุรกิจและคํานึงถึงทําเลที(ตั "งของทรัพย์สิน รวมทั "งได้มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันและในพื "นที(ใกล้เคียงกัน เพื(อประกอบใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว ซึ(งมีความ
สมเหตสุมผล โดยกองทนุรวมจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์รวมเป็นเงินทั "งสิ "น 4,700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี " 

รายการทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน (บาท) 
มูลค่าเงนิลงทุน 
ทีกองทุนรวมจะ

ลงทุน  
(บาท) 

บริษัท เค.ที. 
แอพไพรซัล จาํกัด 
(วันทีประเมิน  
4 ต.ค 56)  

บริษัท ซีพีเอ็ม 
แคปปิทัล จาํกัด 
(วันทีประเมิน  
8 ต.ค 56) 

นิคมอตุสาหกรรม
เหมราชชลบรีุ 

บริษัท เหมราชพฒันาที(ดนิ 
จํากดั (มหาชน) (Freehold) 

454,000,000 445,000,000 469,000,000 

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( 
จํากดั (Leasehold) 

242,000,000 239,300,000 251,000,000 

นิคมอตุสาหกรรม
อีสเทร์ินซีบอร์ด 
(ระยอง) 

บริษัท อีสเทร์ินซีบอร์ด อินดสั
เตรียลเอสเตท (ระยอง) 
จํากดั (Freehold) 

1,892,000,000 1,921,000,000 1,991,000,000 

บริษัท อีสเทร์ินซีบอร์ด อินดสั
เตรียลเอสเตท (ระยอง) 
จํากดั (Leasehold) 

672,000,000 672,000,000 702,000,000 

นิคมอตุสาหกรรม
เหมราชอีสเทร์ิน 
ซีบอร์ด 

บริษัท เหมราช อีสเทร์ิน 
ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 
จํากดั (Freehold) 

736,000,000 719,300,000 760,000,000 

บริษัท เหมราช อีสเทร์ิน 
ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 
จํากดั (Leasehold) 

123,000,000 125,800,000 130,000,000 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม 
เหมราชสระบรีุ 

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( 
จํากดั (Leasehold) 

101,000,000 101,800,000 106,000,000 

บริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดนิ
อตุสาหกรรม จํากดั 
(Leasehold) 

281,000,000 276,500,000 291,000,000 

รวม - 4,501,000,000 4,500,700,000 4,700,000,000 

หมายเหต ุ: ราคาประเมินของผู้ประเมินข้างต้น เป็นราคาที(ปรับตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ 
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ในกรณีที(บริษัทจัดการระดมทนุได้ไม่เพียงพอที(จะซื "ออสงัหาริมทรัพย์ได้ครบทุกรายการตามที(ระบุไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกซื "อทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะบางรายการตามที(บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะคํานึงถึง
จํานวนเงินทุนที(บริษัทจัดการสามารถระดมได้ ทั "งนี " ปัจจัยเบื "องต้นในการพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สินบริษัท
จัดการจะใช้หลกัเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาเลือกทรัพย์สินที(จะลงทุนข้างต้น โดยเบื "องต้นบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกทรัพย์สินจากทําเลที(ตั "งที(มีศกัยภาพโดยเรียงลําดับตามนิคมดงัต่อไปนี " นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น และเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ ตามลําดบั หลงัจากนั "นจึงพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนดข้างต้นดงันี " การพิจารณา
จากศักยภาพการก่อให้เกิดรายได้ โดยเลือกลงทุนในโรงงานที(มีผู้ เช่า ผลการดําเนินที(ผ่านมาของแต่ละโรงงาน 
ระยะเวลาการเช่าที(ผา่นมา ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่ารายย่อย ประวตัิการชําระค่าเช่า ราคาค่าเช่าที(
เหมาะสม ความสมํ(าเสมอในการชําระคา่เช่า อตัราการเช่า เป็นต้น  

4.1.1 สรุปข้อมลูเกี(ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ 

โรงงานอุตสาหกรรมที(กองทุนรวมจะลงทนุตั "งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม 4 แห่ง 
โดยมีรายละเอียดที(สาํคญั ดงัตอ่ไปนี "  

(1) ทาํเลทีตั ,งของอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

นิคม/เขต
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

จาํนวน
โรงงาน 

สถานทีตั ,ง ทาํเลทีตั ,งห่างจากจุดหรือสถานทีสําคัญ 

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี 

19 
ตําบลบอ่วนิ  
อําเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

- หา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 146 กิโลเมตร 

- หา่งจากสนามบนิสวุรรณภมูิประมาณ 118 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือแหลมฉบงัประมาณ 37 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือนํ "าลกึมาบตาพดุประมาณ 52 กิโลเมตร 

- หา่งจากพทัยาประมาณ 37 กิโลเมตร 

- หา่งจากศรีราชาประมาณ 40 กิโลเมตร 

นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทร์ินซีบอร์ด 

(ระยอง) 
56 

ตําบลปลวกแดง 
อําเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

- หา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร 

- หา่งจากสนามบนิสวุรรณภมูิประมาณ 122 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือแหลมฉบงัประมาณ 45 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือนํ "าลกึมาบตาพดุประมาณ 49 กิโลเมตร 

- หา่งจากพทัยาประมาณ 45 กิโลเมตร 

- หา่งจากศรีราชาประมาณ 50 กิโลเมตร 
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นิคม/เขต
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

จาํนวน
โรงงาน 

สถานทีตั ,ง ทาํเลทีตั ,งห่างจากจุดหรือสถานทีสําคัญ 

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทร์ิน 

ซีบอร์ด 
17 

ตําบลตาสิทธิe  
อําเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

- หา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร 

- หา่งจากสนามบนิสวุรรณภมูิประมาณ 122 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือแหลมฉบงัประมาณ 45 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือนํ "าลกึมาบตาพดุประมาณ 49 กิโลเมตร 

- หา่งจากพทัยาประมาณ 45 กิโลเมตร 

- หา่งจากศรีราชาประมาณ 50 กิโลเมตร 

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 
เหมราชสระบุรี 

12 
ตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 

- หา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร 

- หา่งจากสนามบนิสวุรรณภมูิประมาณ 97 กิโลเมตร 

- หา่งจากทา่เรือนํ "าลกึแหลมฉบงัประมาณ 183 กิโลเมตร 

- หา่งจากอยธุยาประมาณ 48 กิโลเมตร 

(2) อายุโรงงาน 

ณ วนัที( 31 กรกฎาคม 2556 โรงงานทั "ง 104 โรง ที(กองทนุรวมจะลงทนุมีอายโุดยเฉลี(ยถ่วงนํ "าหนกัตาม
พื "นที(โรงงานให้เช่านบัจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เทา่กบั 5.30 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี "   

อายุโรงงาน 
(ปี) 

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทร์ินซีบอร์ด (ระยอง) 

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราช

สระบุรี 

รวม 

จาํนวน  
(โรง) 

สัดส่วน
รายได้ 
ค่าเช่า*  
(ร้อยละ) 

จาํนวน  
(โรง) 

สัดส่วน
รายได้ 
ค่าเช่า*  
(ร้อยละ) 

จาํนวน  
(โรง) 

สัดส่วน
รายได้ 
ค่าเช่า*  
(ร้อยละ) 

จาํนวน  
(โรง) 

สัดส่วน
รายได้ 
ค่าเช่า*  
(ร้อยละ) 

จาํนวน  
(โรง) 

สัดส่วน
รายได้ 
ค่าเช่า*  
(ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 3 ปี 15 76.61 13 11.82 14 71.03 8 72.94 50 39.42 

ตั "งแต ่3 - 6 ปี 1 10.59 13 22.14 5 28.97 2 27.06 21 22.10 

ตั "งแต ่6 - 9 ปี 0 0 6 23.21 0 0 0 0 6 12.81 

ตั "งแต ่9 - 12 ปี 0 0 21 38.70 0 0 0 0 21 21.36 

มากกวา่ 12 ปี 3 12.80 3 4.13 0 0 0 0 6 4.31 

รวม 19 100 56 100.00 19 100.00 10 100.00 104 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เช่าคิดเทียบรายได้คา่เช่ารวม สาํหรับคา่เช่าเดือนกรกฎาคม 2556 

(3) อัตราการเช่า 

โรงงานทั "ง 104 โรง ที(กองทนุรวมจะลงทนุ มีอตัราการเช่าพื "นที(เฉลี(ยในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ 9 
เดือนแรกของปี 2556 ดงันี "  
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นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (Freehold) 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

1 Z.64 2,412    44 

2 Z.67 2,549 75 25 100 72 

3 Z.63-1 2,988    56 

4 Z.63 3,008    0 

5 A.4 1,038 100 100 100 100 

6 A.5 1,038 100 100 100 100 

7 A.6 1,350 100 100 100 100 

หมายเหต ุ:             หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ   
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (Leasehold) 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

1 B.10A 792    17 

2 B.10B 528    33 

3 B.10C 528    0 

4 B.10D 792    89 

5 B.11A 792    11 

6 B.11B 528    44 

7 B.11C 528   60 100 

8 B.11D 792    0 

9 B.12A 1,152   20 100 

10 B.12B 900    0 

11 B.12C 1,152   40 100 

12 B.12D 900   40 100 

หมายเหต ุ:             หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ   
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นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (Freehold) 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

1 S.20A 1,230 100 100 100 100 

2 I.07 1,262 100 100 100 100 

3 S.37B 1,262 100 100 100 100 

4 S.20 1,350 100 100 100 100 

5 I.09 1,412 100 100 100 100 

6 M.21 1,412 100 100 100 100 

7 I.11 1,712 50 100 100 100 

8 M.22 1,712 100 100 100 100 

9 FZ.1/1 1,781 100 100 100 100 

10 M.20 1,973  25 100 100 

11 M.01 2,293 100 100 100 100 

12 M.02 2,293 100 100 100 100 

13 M.03 2,549 100 100 100 100 

14 M.08 2,549 100 100 100 100 

15 M.15 2,549 25 100 100 100 

16 PX.10 2,860 100 100 100 100 

17 P.15 2,997 0 100 100 100 

18 P.16 2,997 0 100 100 100 

19 K.06 3,061 100 100 100 100 

20 S.18 3,600 80 100 100 100 

21 M.16 4,096 25 100 100 100 

22 I.16 5,436 100 100 100 100 

23 PX.09 6,336 100 100 100 100 
หมายเหต ุ:             หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ   
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นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (Leasehold) 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

1 A.7 934 0 100 100 100 

2 A.11 934 0 50 75 100 

3 A.1 1,186 100 100 100 100 

4 B.1 996 100 100 75 100 

5 B.2 996 100 100 100 100 

6 B.3 732 25 100 100 100 

7 B.4 732 50 100 100 100 

8 B.5 732 50 100 100 100 

9 B.6 996 0 70 100 100 

10 B.7 996 0 20 100 100 

11 B.8 732 100 100 100 100 

12 B.9 732 100 100 100 100 

13 B.10 486   83 100 

14 B.11 486   83 100 

15 B.12 486   50 100 

16 B.13 486   83 100 

17 B.14 996   100 100 

18 B.15 996   90 100 

19 B.16 732   100 100 

20 B.17 732   83 100 

21 B.27 486   0 100 

22 B.28 486   0 56 

23 B.29 486   0 22 

24 B.30 732   40 100 

25 B.18 1,200 0 25 100 100 

26 B.19 996 0 50 100 100 

27 B.20 486 100 100 100 100 
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ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

28 B.21 486 75 100 100 100 

29 B.22 486 100 100 100 100 

30 B.23 486 100 100 100 100 

31 B.24 732 100 100 100 100 

32 B.25 996 0 20 100 100 

33 B.26 1,404 0 25 100 33 

หมายเหต ุ:             หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ   

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Freehold) 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

1 C.1 1,404 0 50 100 33 

2 C.2 1,404 0 100 100 100 

3 C.3 1,404 0 50 100 33 

4 C.4 1,404 0 100 100 100 

5 C.5 2,100   0 0 

6 C.6 1,860   25 100 

7 C.7 1,140   10 100 

8 C.8 1,140   50 100 

9 C.9 1,140   0 0 

10 C.10 1,140   0 67 

11 C.11 1,140   0 0 

12 C.12 1,140   25 100 

13 C.13 1,140   0 0 

14 C.14 1,140   50 100 

15 C.15 1,620   40 100 
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ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

16 C.16 1,140   50 100 

17 C.18 1,380   50 100 

หมายเหต ุ:             หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ   

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Leasehold) 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ย. 
ปี 2556 

1 B.16-5 2,092  0 75 100 

2 FZ.30 2,604 100 100 100 100 

หมายเหต ุ:             หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ Leasehold 

ลาํดับ
ที 

โรงงาน พื ,นที  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื ,นทีเฉลีย (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-ก.ค. 
ปี 2556 

1 58-1 2,060 50 75 100 100 

2 58-2 1,800 0 100 100 100 

3 27F 684   50 100 

4 27G 1,152   50 100 

5 27H 1,512   50 100 

6 30C 864    67 

7 30D 864    67 

8 30E 720    0 

9 76 1,872   50 100 

10 93D 3,008   20 100 

หมายเหต ุ:              หมายถึง โรงงานที(ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ   
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(4) อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

ตารางตอ่ไปนี "แสดงข้อมลูของสญัญาเช่าโรงงานทั "ง 104 โรง ที(กองทนุรวมจะลงทนุซึ(งจะครบกําหนดอายุ
สญัญาเช่าในแตล่ะปี ณ วนัที( 31 กรกฎาคม 2556  

ปีทีครบกาํหนด
อายุสัญญาเช่า 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทยีบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

นิคม
อุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี 

นิคม
อุตสาหกรรม 
อีสเทร์ินซีบอร์ด 

(ระยอง) 

นิคม
อุตสาหกรรม 

เหมราชอีสเทร์ิน 
ซีบอร์ด 

เขต
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
เหมราชสระบุรี 

รวม 

ปี 2557 17.62 60.52 16.01 28.56 45.51 

ปี 2558 21.03 25.18 76.67 23.77 30.92 

ปี 2559 61.35 14.30 7.32 12.58 19.69 

มากกวา่ ปี 2559 - - - 35.09 3.88 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เช่าสาํหรับคา่เช่าเดือนกรกฎาคม 2556 

(5) รายละเอียดของผู้เช่าโรงงาน 

ตารางต่อไปนี "แสดงข้อมลูของผู้ เช่าโรงงานที(กองทุนรวมจะลงทนุ จําแนกตามสญัชาติของผู้ เช่า ณ วนัที( 
31 กรกฎาคม 2556 

สัญชาต ิ สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

ญี(ปุ่ น 45.63 

สงิค์โปร์ 10.71 

เยอรมนั 9.31 

ไทย 8.51 

ออสเตรเลยี 6.27 

สหรัฐอเมริกา 5.55 

ไต้หวนั 2.33 

เดนมาร์ก 2.19 

องักฤษ 2.09 

ฮ่องกง 2.08 

อื(นๆ 5.33 

รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เช่าสาํหรับคา่เช่าเดือนกรกฎาคม 2556 
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ตารางต่อไปนี "แสดงข้อมลูของผู้ เช่าโรงงานทั "ง 104 โรง ที(กองทนุรวมจะลงทนุ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
ของผู้ เช่า ณ วนัที( 31 กรกฎาคม 2556 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

ยานยนต์ 30.33 

พลาสติก 14.45 

อปุโภคบริโภค 13.55 

เครื(องจกัรอตุสาหกรรม 11.19 

อิเลก็โทรนิกส์ 10.40 

การขนสง่ 5.66 

อื(นๆ 14.42 

รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เช่าสาํหรับคา่เช่าเดือนกรกฎาคม 2556 

ตารางตอ่ไปนี "แสดงข้อมลูผู้ เช่าที(มีรายได้คา่เช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที( 31 กรกฎาคม 2556 

ลาํดับ รายชือผู้เช่า ประเภทธุรกิจ 

1 Hori Glass ยานยนต์ 

2 Bosch ยานยนต์ 

3 Panus ยานยนต์ 

4 Omni Plastics พลาสติก 

5 McCormick อาหาร 

6 Acument (Infastech) ยานยนต์ 

7 Rohm Mechatech อิเลก็โทรนิกส์ 

8 Nalco เคมีภณัฑ์ 

9 SC Wado อิเลก็โทรนิกส์ 

10 VEM พลาสติก 

สดัสว่นรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่าที(มรีายได้คา่เช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรกคิดเทียบรายได้คา่เช่ารวม ร้อยละ 35.19 

หมายเหต:ุ เป็นสดัสว่นรายได้คา่เช่าสาํหรับคา่เช่าเดือนกรกฎาคม 2556 
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(6) โครงสร้างรายได้ของโรงงานทีกองทุนรวมจะลงทุน 

โครงสร้างรายได้ของโรงงานทั "ง 104 โรง ที(กองทนุรวมจะลงทนุ ระหวา่งปี 2553 – ปี 2556 (ม.ค. – ก.ค.) 
มีดงันี " 

หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

(ม.ค. – ก.ค.) 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 7.54 7.77 14.38 14.27 

นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) 

125.73 150.70 177.91 105.13 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น
ซีบอร์ด 

5.70 13.50 27.68 25.16 

เขตประกอบอตุสาหกรรมเหมราช
สระบรีุ 

1.30 6.80 11.18 16.36 

4.1.2 การบริหารจดัการทรัพย์สนิที(กองทนุรวมจะลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ 

ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิeในทรัพย์สนิทั "งกองทนุรวมและบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิทั "งหมดจะลงนามร่วมกนั
ในสัญญาจะซื "อจะขายทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี สัญญาเช่าที(ดินและอาคารในนิคม
อตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ สญัญาจะซื "อจะขายทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) สญัญา
เช่าที(ดินและอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) สญัญาจะซื "อจะขายทรัพย์สินในนิคม
อตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด สญัญาเช่าที(ดินและอาคารในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
สัญญาเช่าที(ดินและอาคารในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สัญญาแต่งตั "งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตกลงกระทําการทุกฉบบั โดยกองทนุรวมจะรับมอบทรัพย์สินจากบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สนิทั "งหมด และจะชําระเงินคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้แกบ่ริษัทเจ้าของทรัพย์สนิทั "งหมดเช่นกนั โดยกองทนุ
รวมจะปฎิบตัิให้ครบทกุอยา่งตามที(ระบไุว้ในโครงการนี "  

ภายหลงัจากวันที(กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที(กองทุนรวมจะลงทุน กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สญัญา
ภายใต้สญัญาเช่าพื "นที(ของทรัพย์สินที(กองทนุรวมจะลงทนุ รวมทั "งสญัญาการให้บริการ ในฐานะผู้ ให้เช่าและ 
ผู้ ให้บริการ ซึ(งสญัญาดงักล่าวมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเงื(อนไขของสญัญาคล้ายคลึงกัน
สาํหรับผู้ เช่าทกุราย อาทิเช่น การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ เบื "องต้นสว่นใหญ่จะเป็นเวลา 3 
ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินมดัจํา และผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที(ผู้ เช่าผิดสญัญา เป็นต้น 
โดยการทําสญัญาดงักลา่วต้องได้รับความยินยอมจากคูส่ญัญาภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

ทั "งนี " บริษัทจัดการมีนโยบายที(จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที(กองทุนรวมจะลงทนุ โดยนํา
พื "นที(โรงงานทั "งหมด 150,117 ตารางเมตร ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าเพื(อนําไปประกอบกิจการ โดย บริษัท เหมราช
พฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ตกลงจะดําเนินการรวบรวมค่าชดเชยรายได้ส่วนต่างที(เกิดจากการดําเนินงาน
ให้แก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิeในทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าในอตัรา 
205 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึ(งเมื(อคิดตามขนาดพื "นที(โรงงานทั "งหมด กองทนุรวมจะมีรายได้โดยรวมเท่ากับ 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล 33 

369,287,820 บาท/ปี ทั "งนี " อตัราตารางเมตรละ 205 บาทตอ่เดือนในช่วง 3 ปีแรกเป็นราคาที(เหมาะสมซึ(งเมื(อ
เปรียบเทียบกบัราคาคา่เชา่ในตลาดซึ(งอยูร่ะหวา่ง 180 ถึง 230 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

หากในปีใดกองทนุรวมมีรายได้รวมตํ(ากวา่ 369,287,820 บาท/ปี บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) 
จะดําเนินการให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชดเชยรายได้สว่นต่างให้แก่กองทนุรวมจนเต็ม 369,287,820 บาท/ปี 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(บริษัทเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถชดเชยรายได้ส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาที(กองทนุรวมกําหนด บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) จะชดเชยรายได้สว่นต่างดงักลา่ว
ให้แก่กองทุนรวมทันทีที(ได้ รับแจ้งจากกองทุนรวม และหากในปีใดกองทุนรวมมีรายได้รวมมากกว่า 
369,287,820 บาท/ปี จะไมม่ีการชดเชยรายได้สว่นตา่งให้แก่กองทนุรวม    

สําหรับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นั "น บริษัทจัดการจะแต่งตั "งบริษัท เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ซึ(งมีระยะเวลาการจ้างบริหารทรัพย์สิน 10 ปี เมื(อครบ
กําหนดระยะเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการจะพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที(ผา่นมา
เป็นเกณฑ์สาํคญัในการตอ่อายสุญัญาจ้างบริหารทรัพย์สิน ทั "งนี " ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการ
หาผู้สนใจที(จะเช่าพื "นที(โรงงานที(กองทนุรวมจะลงทนุ เพื(อเพิ(มอตัราการเช่าพื "นที(ให้แก่กองทนุรวม และบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

โดยเบื "องต้นบริษัทจดัการได้กําหนดขอบเขตหน้าที(การปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัต่อไปนี " เพื(อ
ประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม 

1. บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามที(ได้กําหนดขอบเขตไว้ด้วยความซื(อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั
ตามมาตรฐานอยา่งผู้มีวิชาชีพ 

2. ดําเนินการจดัสรรการใช้สอยพื "นที(ภายในทรัพย์สินของกองทนุรวม เพื(อนําออกเสนอให้เช่าแก่ผู้ เช่า และ/
หรือจัดหาหรือแนะนําผู้ เช่าที(มีศกัยภาพในการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วน 
ตลอดจนจดัหาผู้ เช่าเข้าทําสญัญาเช่าทดแทนหรือเพิ(มเติมในกรณีที(ทรัพย์สินที(บริหารจดัการมีพื "นที(ว่าง
หรือไมม่ีผู้ เช่าเช่าใช้สอยพื "นที(นั "นๆ แล้ว  

3. ปฏิบตัิงานด้านธุรการและเอกสารต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินเพื(อประโยชน์กองทุน
รวม ตลอดจนจดัให้มีการดแูล ตรวจสอบ ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง และ/หรือต่ออายุ
ใบอนญุาตหรือเอกสารใดๆ ที(จําเป็นตอ่การประกอบกิจการ ตลอดจนชําระคา่ธรรมเนียมที(เกี(ยวข้อง 

4. ดแูลความเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภยัของทรัพย์สนิ ดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายหรือภาษีที(
เกี(ยวข้องกบัทรัพย์สนิในนามกองทนุรวม 

5. ติดตามการชําระคา่เช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด 
(มหาชน) ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างระมัดระวงั แต่ก็อาจจะเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้ เช่าก็มีความแตกต่างกันในการเลือก
โรงงาน เช่น พื "นที(เช่า คุณลักษณะของโรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ เช่า และทําเลที(ตั "งในนิคม
อตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมดงักลา่วไมเ่หมือนกนั เป็นต้น รวมทั "งการกําหนดอตัราค่าเช่าก็เป็น
ราคาตลาด ซึ(งปัจจยัข้างต้นอาจสรุปได้วา่ ผู้ เช่าจะเป็นผู้ กําหนดและตดัสนิใจที(จะเลอืกเช่าโรงงานอตุสาหกรรม
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ที(ตรงกบัความต้องการของตนเองเป็นหลกั ดงันั "น จึงทําให้โอกาสที(จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ
บริหารจดัการตํ(าลง 

นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

เนื(องจากบริษัทจัดการจะแต่งตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมขึ "นเพื(อช่วยทําหน้าที(ในการบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะบริหารจดัการทรัพย์สินเพื(อให้ได้รายได้สทุธิ
จากการให้เช่าโรงงานให้ได้มากที(สดุเพื(อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม โดยมีหลกัการบริหารดงันี " 

1. บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุด้วยหลกัการและมาตรฐานอยา่งมืออาชีพ 

2. ประสานงาน ดแูล และให้บริการแก่ผู้ เช่าอย่างทนัท่วงที เพื(อรักษาความสมัพนัธ์ที(ดี และสร้างมาตรฐาน 

ที(ดีในการให้บริการลกูค้าทั "งก่อนและหลงัการขาย โดยคํานงึถึงความต้องการของผู้ เช่าเป็นหลกั 

3. ตรวจสอบดแูลการรักษาสภาพทรัพย์สินของกองทนุให้อยู่ในสภาพที(ดี และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
กองทนุอยา่งสมํ(าเสมอ 

4. ตรวจสอบและประสานงานหน่วยงานที(เกี(ยวข้องเพื(อให้มีใบอนญุาตหรือเอกสารสําคญัใดๆ ที(จําเป็นต่อ
การประกอบกิจการ เพื(อให้มีไว้ตลอดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ 

5. บริหารอตัราการเช่าให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ และจดัการต้นทนุที(เกี(ยวข้องอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. สนับสนุนการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ในกรณีที(พื "นที(เช่าว่างลง โดยเสนออัตราค่าเช่าที(เหมาะสมกับ
สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง ณ ขณะนั "น รวมทั "งเงื(อนไขที(ไม่ด้อยไปกว่าเงื(อนไขที(ให้สําหรับทรัพย์สินใน
บริเวณใกล้เคียงกนัที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของโดยตรง 

อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์  

ในเบื "องต้นกองทุนรวมจะทําสญัญาแต่งตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กับบริษัท เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด 
(มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) จะปฏิบตัิหน้าที(เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ เพื(อจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยใน 5 ปีแรกกองทนุรวม
ตกลงจะชําระค่าตอบแทนสําหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราร้อยละ 2 
ของรายได้จากการดําเนินงาน (Gross Property Operating Revenue) และใน 5 ปีถดัไป กองทนุรวมจะชําระ
คา่ตอบแทนในอตัราร้อยละ 5 ของรายได้จากการดําเนินงาน  

สาํหรับคา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่าเพื(อมาเช่าโรงงานที(วา่งนั "น ในกรณีที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้จดัหา
ผู้ เช่าเพื(อมาเช่าโรงงานเอง กองทุนรวมจะชําระค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ (สําหรับสญัญาเช่า
เท่ากับหรือ 3 ปีขึ "นไป) ในอัตรา 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการที(ได้รับจากผู้ เช่ารายใหม่ และค่า
นายหน้าจากการตอ่สญัญาเช่าจากผู้ เช่ารายเดิม (สาํหรับสญัญาเช่าเท่ากบัหรือ 3 ปีขึ "นไป) ในอตัราครึ(งเดือน
ของอตัราค่าเช่าและค่าบริการที(ได้รับจากผู้ เช่ารายเดิม ทั "งนี " หากมีสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายใหม่หรือการต่อ
สญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิมที(ไมถ่ึง 3 ปี กองทนุรวมจะชําระคา่นายหน้าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าของ
ผู้ เช่า อย่างไรก็ดี ในกรณีที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นผู้จัดหาผู้ เช่าเพื(อมาเช่าโรงงานด้วยตวัเองนั "น 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไมม่ีสทิธิในการรับคา่นายหน้าดงักลา่วข้างต้น 

ทั "งนี " ทางบริษัทจัดการมีความเห็นว่าอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที(กําหนดข้างต้นนั "นเป็น
อตัราค่าบริการที(เหมาะสม เพราะค่าตอบแทนดงักลา่วมีค่าเฉลี(ยตลอดอายุสญัญา 10 ปี อยู่ที(ร้อยละ 3.50 
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ของรายได้รวม ซึ(งเมื(อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี(ยของอตัราราคาตลาดแล้วจะอยู่ที(ประมาณร้อยละ 2 – 5 ของ
รายได้รวม  

การที(บริษัทจดัการได้กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัผลการ
ดําเนินงาน เพื(อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการพยายามเพิ(มรายได้และควบคุม
คา่ใช้จ่ายให้แก่กองทนุ โดยอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที(ได้กําหนดไว้นั "นถกูคํานวณในรูปของ
ค่าจ้างที(คิดเป็นบาท/ตารางเมตร/เดือน โดยจํานวนพื "นที(ตารางเมตรที(ถกูนํามาใช้คํานวณในที(นี "คือ พื "นที(เช่า
สทุธิ หรือ Net Rentable Area (NRA) ของกองทนุรวมซึ(งเมื(อรวมทั "ง 4 โครงการจะอยูที่( 150,117 ตารางเมตร 

4.1.3 การทําธุรกรรมของกองทนุรวมกบับคุคลที(เกี(ยวข้อง 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในที(ดินและอาคารโรงงานต่างๆ ตามที(ปรากฎในตารางสรุปรายละเอียด
อสงัหาริมทรัพย์ที(จะลงทุน ซึ(งมีบริษัท เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด  
อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท  
เอสเอ็มอี แฟคทอรี(  จํากัด และบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอุตสาหกรรม จํากัด ซึ(งเป็นบริษัทที(มีบริษัท 
เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในเวลาที(มีการจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธิeและจดทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่กองทนุรวม ตามลาํดบั 

2. กองทุนรวมจะแต่งตั "งบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ให้ทําหน้าที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุทั "งหมด ซึ(งถือเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลที(
เกี(ยวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

แม้ว่ากองทุนรวมจะมีการว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ดําเนินการในเรื(องต่างๆ เกี(ยวกับการเช่า
ทรัพย์สิน แต่สําหรับการจัดหาผู้ เช่าสําหรับโรงงานที(ว่างลง กองทุนรวมมีนโยบายที(จะกระจายและ
ปรับปรุงข้อมูลสถานะของการเช่าให้แก่บริษัทตวัแทนนายหน้าต่างๆ ที(มีความเชี(ยวชาญในแต่ละกลุ่ม
ลกูค้าให้ทราบข้อมลูเป็นระยะๆ ซึ(งจะเป็นการช่วยเพิ(มโอกาสในการหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวมมากขึ "น โดย
ที(บริษัทจดัการไมต้่องพึ(งผู้บริหารอสงัหาริทรัพย์แตเ่พียงอยา่งเดียว 

3. บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั 
บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท 
เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั และ/หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว อาจลงทนุในหนว่ย
ลงทนุไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หลงัจากการลงทนุครั "งแรกของกองทนุรวมแล้วเสร็จ บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) จะได้รับการ
แตง่ตั "งให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นของอาคารโรงงาน ในขณะเดียวกนั บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน 
จํากัด (มหาชน) ก็ยงัคงเป็นเจ้าของอาคารโรงงานในนิคม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมเดียวกนักบักองทุน 
นอกจากนี " บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้ เสนอขายอาคารโรงงานที(กองทนุจะลงทนุใน
ครั "งนี "ด้วย ซึ(งบทบาทต่างๆ ของบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ที(มีต่อกองทนุรวมอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุได้ ไมว่า่จะเป็นการคดัเลือกอาคารโรงงานมาเสนอขายให้กบักองทนุ 
และการจดัหาผู้ เช่าใหมก็่ตาม 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที(อาจเกิดขึ "น จึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์
ในการเลือกซื "ออาคารโรงงาน รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื(อป้องกนัปัญหาดงักลา่วที(อาจเกิดขึ "น 
ในการเลอืกซื "ออาคารโรงงานบริษัทจดัการจะพิจารณาเลอืกลงทนุในอาคารโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่า และมีผู้ เช่า
แล้วในช่วงเวลาที(มีการเจรจาตอ่รองกนัระหวา่งกองทนุกบัผู้ เสนอขาย อีกทั "งสญัญาเช่าอาคารดงักลา่วจะต้อง
ไมม่ีเงื(อนไขที(ให้สทิธิผู้ เชา่ขอซื "ออาคารดงักลา่วได้ (Option to buy)  
สาํหรับแนวทางการกํากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั "น บริษัทจดัการได้จดั
ให้มีข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งกองทนุกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์วา่ทกุครั "งที(มีผู้สนใจเช่าอาคารโรงงาน ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทั "งหมดให้ลูกค้าเป็นผู้ พิจารณาตดัสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็น
ทรัพย์สนิของฝ่ายใด ซึ(งบริษัทจดัการจะจดัให้มีการสุม่โทรศพัท์ไปสอบถามข้อมลูอาคารโรงงานที(ว่าง เพื(อให้
แนใ่จวา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามข้อตกลงที(มีให้กบักองทนุ นอกจากนี " ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะต้องจดัทํารายงานสถานการณ์ทางการตลาดในทกุไตรมาส (Quarterly market report) เพื(อเสนอตอ่กองทนุ 
ซึ(งรายงานดงักลา่วจะครอบคลมุสภาวะตลาดที(เปลี(ยนแปลงไปในแต่ละไตรมาส จํานวนลกูค้าที(เข้าเยี(ยมชม
อาคารโรงงานที(วา่งของกองทนุ 
นอกจากการกําหนดหลักเกณฑ์ในด้านการเลือกซื "อทรัพยสิน และแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นแล้ว อาคารโรงงานแต่ละหลงัของกองทนุ และของบริษัท 
เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ก็จะมีความแตกต่างกนัทั "งในเรื(องของคณุลกัษณะและทําเลที(ตั "งของแต่
ละอาคารในนิคม/เขตประกอบการอตุสาหกรรม รวมถึงสทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ เช่าซึ(งอตัราค่าเช่าอาคาร
โรงงานในแตล่ะนิคม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมจะถกูกําหนดขึ "นจากอตัราคา่เช่าตลาด (Market rent rate) 
ซึ(งผู้ เช่าจะเป็นผู้ตดัสนิใจในการเลอืกอาคารโรงงานตามความต้องการของตน 
นอกจากนี " บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที(เกี(ยวข้องกับบริษัท เหมราชพฒันา
ที(ดิน จํากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ และ บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามผลการดําเนินงานของ
กองทนุ ซึ(งจะเป็นสิ(งจงูใจในการสร้างรายได้เพิ(มและลดคา่ใช้จ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
ดงันั "น บริษัทจัดการจึงเชื(อว่า หากบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุ จะดําเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุอยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

4.1.4 รายละเอียดเกี(ยวกบัการประกนัภยั 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจดัทําประกนัภยัทรัพย์สนิที(เช่าจากกองทนุรวมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม
กับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที(มีต่ออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(ลงทุน เพื(อคุ้มครอง
ความเสียหายที(จะเกิดขึ "นกบักองทนุรวมอนัเนื(องมาจากการเกิดวินาศภยัต่ออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยจะ
กําหนดให้ทนุประกนัภยัของกองทนุไม่ตํ(ากว่ามลูค่าทดแทน (Replacement Cost) ของราคาประเมินลา่สดุที(
ไม่นับรวมถึงมูลค่าที(ดินและมูลค่ารากฐาน โดยกองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดังกล่าว 
นอกจากนี " บริษัทจดัการอาจจัดให้มีการประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที(อาจได้รับความเสียหาย
จากความชํารุดบกพร่องของอาคารโรงงาน ทั "งนี " ในกรณีที(ผู้ เช่าได้ทําประกนัภยันี "ไว้แล้ว บริษัทจดัการจะทํา
ประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที(กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี "ยให้ต้องรับผิดเทา่นั "น  
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อนึ(ง เนื(องด้วยปัจจบุนัการทําสญัญาเช่าของบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิกบัผู้ เช่านั "น มีการกําหนดเงื(อนไขการชําระ
ค่าประกนัภยัที(ไม่เหมือนกนั โดยสญัญาเช่าบางรายผู้ เช่าจะเป็นผู้ ชําระค่าประกนัภยั (ผู้ เอาประกันภยั) หรือ
บางสญัญาบริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นผู้ ชําระค่าประกันภัยเอง แต่ทั "งหมดจะกําหนดให้บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินเป็นผู้ รับผลประโยชน์ ดังนั "น ในการรับมอบสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายที(กําหนดให้บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินเป็นผู้ ชําระค่าประกันภัยนั "น บริษัทจัดการอาจจะต้องปฏิบัติตามเงื(อนไขการชําระค่าประกันภัย
ดงักลา่วข้างต้นก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที(มีการต่ออายสุญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายเดิมหรือรายใหม่ บริษัท
จดัการจะเจรจาตอ่รองให้ผู้ เช่าเป็นผู้ ชําระคา่ประกนัภยัเอง โดยกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์  

อย่างไรก็ตาม มีความเสียหายที(รุนแรงหลายประเภทซึ(งไม่สามารถทําประกันภัยได้ หรือไม่คุ้ มค่าที(จะทํา
ประกนัภยั หรือความคุ้มครองอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัในระดบัหนึ(ง ตวัอยา่งของเหตกุารณ์ดงักลา่ว ได้แก่ สงคราม 
การก่อการร้าย ภยัพิบตัิ และมลภาวะหรือปัญหาสิ(งแวดล้อมบางประการ 

4.1.5. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตา่งๆ ที(เกี(ยวกบักองทนุรวม  

(1) สญัญาจะซื "อจะขายทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ  

ผู้จะขาย บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) 

ผู้จะซื "อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล  

ทรัพย์สนิที(จะซื "อขาย ทรัพย์สินอันได้แก่ ที(ดิน อาคารโรงงาน และสิ(งปลูกสร้าง ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(นิคม
อตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ตําบลบอ่วิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  

ราคาที(จะซื "อขาย 469,000,000 บาท 

การโอนกรรมสทิธิeใน
ทรัพย์สนิ  

1. คู่สญัญาตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิeในอสังหาริมทรัพย์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที( ณ  สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัตั "งแต่วนัที(กองทุน
รวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ผู้จะขายตกลงจะโอนกรรมสิทธิeและส่งมอบการครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์
ให้แก่กองทุนรวม  และกองทุนรวมตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิeและรับมอบการ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์จากผู้จะขายตามสภาพที(เป็นอยู ่ณ วนัโอนกรรมสทิธิe  

3. ผู้ จะขายตกลงดําเนินการใดๆ เพื(อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิเกี(ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นฉบบัเอกสารใบอนญุาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร หนงัสือบอก
กลา่วแจ้งการโอนกรรมสิทธิe ที(มีถึงคู่สญัญาและบคุคลภายนอกที(เกี(ยวข้องของผู้จะ
ขาย เอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้องกบัการโอนกรรมสทิธิeในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงสญัญา
เช่า และสญัญาบริการกับผู้ เช่าทั "งหมด และโอนสิทธิหน้าที(ตามสญัญาเช่าและ
บริการดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมจนครบถ้วนทนัทีภายหลงัวนัโอนกรรมสทิธิe 
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การโอนกรรมสทิธิeใน
ทรัพย์สนิ (ตอ่) 

4. ผู้จะขายตกลงสง่มอบเงินประกนัการเช่าที(ผู้จะขายได้รับจากผู้ เช่าภายใต้สญัญา
เช่าและบริการตามจํานวนที(กําหนดในสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการดงักล่าว 
(หากมี) ให้แก่กองทุนรวม และดําเนินการให้ผู้ เช่า/ผู้ รับบริการส่งมอบหนังสือคํ "า
ประกนั (หากม)ี จากบริษัทแม่ของผู้ เช่า/ผู้ รับบริการเพื(อเป็นหลกัประกนัตามสญัญา
เช่าและสญัญาบริการ โดยมีกองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ในวงเงินตามที(กําหนดใน
สญัญาเช่า และ/หรือสญัญาบริการ ให้แก่กองทนุรวมภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนั
จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิe หรือ วนัอื(นใดตามที(คุส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิสญัญา  

ในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลกิสญัญาหรือเหตแุหง่การเลกิสญัญาของคู่สญัญา
ที(เกี(ยวข้อง 

(ก) หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวนัที(กองทุนรวมเข้าลงทุนครั "งแรก คู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ(งไมป่ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี "หรือผิดคํารับรองและรับประกนัที(ให้ไว้ในสญัญา
ฉบบันี " และส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที(จะซื "อขายได้
ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันี " คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี "  หรือ 
ผิดคํารับรองและรับประกนัที(ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี " ตกเป็นผู้ ผิดนดัผิดสญัญา  

(ข) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(ค) ในระยะเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิe ทรัพย์สินที(จะซื "อขายได้รับความเสียหาย
อยา่งมีนยัสาํคญั โดยความเสยีหายดงักลา่วมิได้เกิดจากความผิดของผู้จะขาย 

(ง) กองทนุรวมไมส่ามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธิeได้ภายใน 5 วนัทําการนบัจาก
วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยการกระทําดงักล่าวต้องไม่ใช่เกิด
จากความผิดของกองทนุหรือบริษัทจดัการ 
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ผลของการผิดนดั
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตแุหง่การเลกิ
สญัญา  

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ(งตามที(ระบุไว้ในเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา
ของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้จะขายเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดยแจ้งให้ 
ผู้ จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ทั "งนี " กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้จะขาย 

2. ในกรณีที(กองทุนรวมเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตุผิดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา ผู้จะขายมีสทิธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดยแจ้งให้
กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ทั "งนี " ผู้ จะขายมีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่กองทนุรวม 

3. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ข) หรือข้อ (ค) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลง โดยที(คู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น  

4. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลกิสญัญา กองทนุรวมมีสทิธิในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี "หรือขยายระยะเวลา
ตามที(กําหนดในข้อ (ง) หากกองทนุรวมใช้สทิธิบอกเลกิสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบั
นี "สิ "นสดุลงโดยที(คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้ 

คา่ภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม 

1. ผู้ จะขายตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและที(ดิน รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที(จะซื "อขายสําหรับ
ระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิe  

2. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบชําระคา่ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีหกั ณ ที(จ่าย และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ รวมทั "งอากรแสตมป์ (หากม)ี 

3. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิeตามสญัญานี " 
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(2) สญัญาเช่าที(ดินและอาคารในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ  

ผู้ให้เชา่ บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั 

ผู้ เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์ที(เช่า ทรัพย์สินอนัได้แก่ ที(ดิน อาคาร โรงงาน สิ(งปลกูสร้าง และสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ตําบลบอ่วิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

อตัราคา่เช่า  251,000,000 บาท 

ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียน
การเช่า และการ
สง่มอบการ
ครอบครอง  

1. ผู้ ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์ที(เช่ามีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
(“ระยะเวลาการเช่า”) นบัตั "งแตว่นัที(คูส่ญัญาได้นําสญัญาเช่าฉบบันี "ไปจดทะเบียนการ
เช่าตอ่พนกังานเจ้าหน้าที( ณ สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง (“วนัจดทะเบียนการเช่า”) โดย
ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าได้สง่มอบและกองทนุรวมได้รับมอบทรัพย์ที(เช่าในวนัจดทะเบียนการ
เช่า ทั "งนี " ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าได้มีการสง่มอบการครอบครองของทรัพย์ที(เช่าให้แก่กองทนุ
รวมในวนัจดทะเบียนการเช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น 

คู่สัญญาจะนําสัญญาเช่าฉบับนี "ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที( ณ 
สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัที(กองทุนรวมได้จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายแก่นกัลงทุนเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ทั "งนี " ใน
ระยะเวลาการเช่านบัจากวนัที(จดทะเบียนการเช่าคูส่ญัญาไมม่ีสทิธิบอกเลกิสญัญาเช่า
ดงักลา่ว 
2.  ในกรณีที(ทรัพย์ที(เช่าใดมีผู้ เช่ารายย่อยทําสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการ (ซึ(ง
ตอ่ไปรวมเรียกวา่ “สญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย”) กบัผู้ให้เช่าอยูก่่อนแล้วในวนัที(ทําสญัญา
นี " ผู้ให้เช่าตกลงจะดําเนินการให้มีการทําสญัญาแปลงหนี "ใหม ่(Novation Agreement) 
และ/หรือสญัญาที(เกี(ยวข้องและจําเป็นระหว่างผู้ ให้เช่า ผู้ เช่ารายย่อย และกองทนุรวม 
โดยให้มีข้อกําหนดสาํคญัและอยูบ่นเงื(อนไข ดงันี " 
(ก) ข้อกําหนดที(แจ้งให้ทกุฝ่ายรับทราบวา่กองทนุรวมเป็นผู้มีสทิธิในทรัพย์ที(เช่าโดยตรง
จากผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี "  
(ข) ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทุนรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ /หรือให้บริการทรัพย์ที(เช่าตาม
สญัญากับผู้ เช่ารายย่อยแทนผู้ ให้เช่า ทั "งนี "ข้อตกลงดงักล่าวไม่รวมถึงข้อกําหนดและ/
หรือเงื(อนไขที(เกี(ยวกบัการให้บริการสาธารณปูโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมจะดําเนินการและให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อย
โดยตรงซึ(งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที(ผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมประกาศใช้ในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งทรัพย์สนิที(เช่าตั "งอยู ่ 
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ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียน
การเช่า และการ
สง่มอบการ
ครอบครอง (ตอ่) 

ทั "งนี " ให้ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทนุรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือผู้ ให้บริการทรัพย์ที(เช่า มี
ผลตั "งแตว่นัจดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบสญัญากบัผู้ เช่าราย
ย่อย รวมถึงเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับสญัญากับผู้ เช่ารายย่อยให้แก่กองทุนรวม
ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่า 
(ค) ในกรณีที(กฎหมายไม่เปิดช่องให้สามารถดําเนินการตามภายใต้สญัญา (ข) แปลง
หนี "ใหม่ (Novation Agreement) ได้ กองทนุรวมและผู้ ให้เช่าตกลงให้มีการดําเนินการ
ดงันี " 
(1) ผู้ให้เช่ายกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) จัดให้กองทนุรวมเข้าทําสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหม่ในวนัเดียวกบัที(ผู้ ให้เช่า
ยกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อย โดยสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหม่จะคงข้อสญัญา
เดิมไว้ทุกประการ เว้นแต่ในเรื( องระยะเวลาของสัญญาที(ต้องกําหนดให้เท่ากับ
ระยะเวลาของสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยที(เหลอือยู ่และ ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(เกี(ยวกบั
การให้บริการสาธารณูปโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมซึ(งจะ
ดําเนินการและให้บริการโดยผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรม ทั "งนี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะร่วมมือ
กบักองทนุรวมในการดําเนินการใดๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การเข้าทําสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย
ฉบบัใหมส่าํเร็จลลุว่ง 

3. ผู้ ให้เช่าตกลงดําเนินการใดๆ ที(จําเป็น เกี(ยวกับการโอนสิทธิการใช้ที(ดินและการ
ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมให้แก่กองทนุรวม 

เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิ
สญัญา  

ในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นเหตผิุดนดัหรือเหตเุลิกสญัญาของคู่สญัญาที(เกี(ยวข้องกบั
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผู้ ผิดคํารับรองและ
รับประกนัภายใต้สญัญานี "  

(ข) ผู้ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการล้มละลายหรือฟื"นฟกิูจการภายใต้กฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าโดยไมม่ีการตอ่อายกุารเช่าออกไป 

(ง) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา โดยความยินยอมของทั "งสองฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(จ) เลิกสญัญาเนื(องจากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทนุรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรือคําสั(งของหน่วยงานของรัฐที(เกี(ยวข้อง ซึ(งรวมถึงคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ทั "งนี " โดยไม่ใช่ความผิดของ ผู้ ให้เช่า กองทนุ
รวมและบริษัทจดัการ 
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ผลของการผิด
นดัหรือผลอนั
เกิดจากเหตแุหง่
การเลกิสญัญา 

เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ(งตามที(ระบไุว้ในเหตผิุดนดัหรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญาใน
กรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญาของคู่สญัญาที(
เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบุไว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสญัญา และคู่สญัญาฝ่ายที(ประพฤติผิดสญัญาไม่ดําเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน [30] วนันบัแต่วนัที(ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานั "นเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที(คู่สญัญาได้ตกลงกนั
ซึ(งเป็นระยะเวลาที(เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตุผิดนดัดังกล่าว คู่สญัญาฝ่ายที(ไม่ผิด
สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดยพลนั และให้คู่สญัญาฝ่ายที(ไม่ผิดสญัญามี
สิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจากคู่สญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้อีก
ส่วนหนึ(ง ด้วย เ ว้นแต่การไม่เ ริ( มดําเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน
กําหนดเวลานั "นเกิดขึ "นเพราะเหตสุดุวิสยั หรือเพราะเหตทีุ(คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญานั "น
ต้องรับผิดชอบ 

ในกรณีที(คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งเป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาและคู่สญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญา
ไมด่ําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามที(กําหนดไว้ในสญัญานี " คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง
มีสทิธิเรียกคา่เสยีหายตา่งๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจากคูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้ 

2. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ข) (ค) และ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญานี "สิ "นสดุลงโดยที(คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง
ได้ อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตเุลกิสญัญาในข้อ (จ) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตแุห่งการบอก
เลกิสญัญา คูส่ญัาทั "งสองฝ่ายจะพยายามหาข้อสรุปผลของการเลกิสญัญาดงักลา่ว 

3. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนดัชําระหนี "ใดๆ ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง  คู่สญัญา
ฝ่ายที(มิได้เป็นผู้ ผิดนดัชําระหนี "จะมีสิทธิคิดค่าปรับในอตัราเท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
จํานวนหนี "ค้างชําระนั "นๆจนกวา่จะได้ชําระเสร็จสิ "น 

4. ในกรณีที(คู่สญัญาได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามเงื(อนไขใดๆ ที(กําหนดในเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลิกสญัญาตามสญัญานี " กองทนุรวมยงัคงมีหน้าที(ภายใต้สญัญานี "
และสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าจนกว่าจะครบกําหนดตามระยะเวลาที(กําหนดใน
หนงัสอืบอกกลา่ว 

5. เมื(อสญัญาเช่าฉบบันี "สิ "นสดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่า หรือระงบัลงด้วย
เหตอืุ(นใด กองทนุรวมตกลงจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

ก. ยกเว้นกรณีที(ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี " ส่งมอบทรัพย์ที(เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า พร้อมกับ
สว่นควบและอปุกรณ์ที(ติดตรึงกบัทรัพย์ที(เช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "นซึ(งเป็น
การชํารุดบกพร่องตามปกติ ตามที(ได้รับการบํารุงรักษาโดยกองทนุรวมตามที(ได้ระบไุว้ใน
สญัญาฉบบันี " 
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ผลของการผิดนัด
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตุแห่งการเลิก
สญัญา (ตอ่) 

ข. รับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในระยะเวลาการเชา่ 

[หากกองทุนรวมได้ชําระภาษีล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการที(เกี(ยวข้องแล้วก่อน
ระยะเวลาที(สญัญาฉบับนี "สิ "นสดุลงหรือระงับสิ "นลง ผู้ ให้เช่าจะคืนภาษีโรงเรือนและ
ที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่วตามสดัสว่นให้แก่
กองทนุรวม]  

ค่าภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม  

1. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์ และ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึ "นจากหรือเกี(ยวข้องกบัการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญานี " 

2. ผู้ ให้เช่ามีหน้าที(รับผิดชอบภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที(จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ(ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี ของตนเอง สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า 

3. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวม
ตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บ
โดยหน่วยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่า
สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า นบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า กองทนุตก
ลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวมตลอดถึง 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดย
หนว่ยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าตลอดอายุ
สญัญาเช่า ทั "งนี "กองทนุจะสง่สาํเนาใบเสร็จให้แก่ผู้ให้เช่าเมื(อผู้ให้เช่าร้องขอ เพื(อให้ผู้ให้
เช่าสามารถตรวจสอบได้วา่กองทนุรวมได้ชําระภาษีแล้ว 

(3) สญัญาจะซื "อจะขายทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  

ผู้จะขาย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากดั 

ผู้จะซื "อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์สนิที(จะซื "อขาย ทรัพย์สินอันได้แก่ที(ดิน อาคารโรงงาน และสิ(งปลูกสร้าง ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(นิคม
อตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง 

ราคาที(จะซื "อขาย 1,991,000,000 บาท 
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การโอนกรรมสทิธิeใน
ทรัพย์สนิ 

1. คู่สญัญาตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิeในอสังหาริมทรัพย์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที( ณ  สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัตั "งแต่วนัที(กองทุน
รวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ผู้จะขายตกลงจะโอนกรรมสิทธิeและส่งมอบการครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์
ให้แก่กองทุนรวม  และกองทุนรวมตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิeและรับมอบการ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์จากผู้จะขายตามสภาพที(เป็นอยู ่ณ วนัโอนกรรมสทิธิe  

3. ผู้ จะขายตกลงดําเนินการใดๆ เพื(อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิเกี(ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นฉบบัเอกสารใบอนญุาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร หนงัสือบอก
กลา่วแจ้งการโอนกรรมสิทธิe ที(มีถึงคู่สญัญาและบคุคลภายนอกที(เกี(ยวข้องของผู้จะ
ขาย เอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้องกบัการโอนกรรมสทิธิeในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงสญัญา
เช่า และสญัญาบริการกับผู้ เช่าทั "งหมด และโอนสิทธิหน้าที(ตามสญัญาเช่าและ
บริการดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมจนครบถ้วนทนัทีภายหลงัวนัโอนกรรมสทิธิe 

4. ผู้จะขายตกลงสง่มอบเงินประกนัการเช่าที(ผู้จะขายได้รับจากผู้ เช่าภายใต้สญัญา
เช่าและบริการตามจํานวนที(กําหนดในสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการดงักล่าว 
(หากมี) ให้แก่กองทุนรวม และดําเนินการให้ผู้ เช่า/ผู้ รับบริการส่งมอบหนังสือคํ "า
ประกนั (หากม)ี จากบริษัทแม่ของผู้ เช่า/ผู้ รับบริการเพื(อเป็นหลกัประกนัตามสญัญา
เช่าและสญัญาบริการ โดยมีกองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ในวงเงินตามที(กําหนดใน
สญัญาเช่า และ/หรือสญัญาบริการ ให้แก่กองทนุรวมภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนั
จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิe หรือ วนัอื(นใดตามที(คุส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิสญัญา 

ในกรณีดังต่อไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาของ
คูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

(ก) หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวนัที(กองทุนรวมเข้าลงทุนครั "งแรก คู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ(งไมป่ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี "หรือผิดคํารับรองและรับประกนัที(ให้ไว้ในสญัญา
ฉบบันี " และส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที(จะซื "อขายได้
ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันี "   

(ข) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(ค) ในระยะเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิe ทรัพย์สินที(จะซื "อขายได้รับความเสียหาย
อยา่งมีนยัสาํคญั 

(ง) กองทนุรวมไมส่ามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิeได้ภายใน [15] วนัทําการนบั
จากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุ 
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ผลของการผิดนดัหรือผล
อนัเกิดจากเหตแุหง่การ
เลกิสญัญา  

เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ(งตามที(ระบไุว้ในเหตผิุดนดัหรือเหตแุหง่การบอกเลกิ
สญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลกิสญัญาหรือเหตแุหง่การบอกเลกิ
สญัญาของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้จะขายเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดย
แจ้งให้ผู้ จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ทั "งนี " กองทุนรวมมีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้จะขาย 

2. ในกรณีที(กองทนุรวมเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุด
นดัหรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดย
แจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ทั "งนี " ผู้ จะขายมีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ตอ่กองทนุรวม  

3. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ข) หรือข้อ (ค) ในหวัข้อเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลง โดยที(คู่สญัญา
แตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(น
ใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น  

4. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตแุห่ง
การบอกเลิกสญัญา กองทุนรวมมีสิทธิในการบอกเลิกสญัญาฉบบันี "หรือขยาย
ระยะเวลาตามที(กําหนดในข้อ (ง) หากกองทนุรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ให้ถือ
ว่าสัญญาฉบับนี "สิ "นสุดลงโดยที(คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้ 

คา่ภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม  

1. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและที(ดิน รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที(จะซื "อขาย
สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิe  

2. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีหกั ณ ที(จ่าย และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั "งอากรแสตมป์ (หากม)ี 

3. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิeตามสญัญานี " 
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(4) สญัญาเช่าที(ดินและอาคารในนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

ผู้ให้เชา่ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากดั 

ผู้ เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์ที(เช่า ทรัพย์สินอนัได้แก่ ที(ดิน อาคารโรงงาน สิ(งปลกูสร้าง และสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(
นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง 

อตัราคา่เช่า  702,000,000 บาท 

ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียน
การเช่า และการ
สง่มอบการ
ครอบครอง 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์ที(เช่ามีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
(“ระยะเวลาการเช่า”) นบัตั "งแตว่นัที(คูส่ญัญาได้นําสญัญาเช่าฉบบันี "ไปจดทะเบียนการ
เช่าตอ่พนกังานเจ้าหน้าที( ณ สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง (“วนัจดทะเบียนการเช่า”) โดย
ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าได้สง่มอบและกองทนุรวมได้รับมอบทรัพย์ที(เช่าในวนัจดทะเบียนการ
เช่า ทั "งนี " ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าได้มีการสง่มอบการครอบครองของทรัพย์ที(เช่าให้แก่กองทนุ
รวมในวนัจดทะเบียนการเช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น 

คู่สัญญาจะนําสัญญาเช่าฉบับนี "ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที( ณ 
สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัที(กองทุนรวมได้จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายแก่นกัลงทุนเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ทั "งนี " ใน
ระยะเวลาการเช่านบัจากวนัที(จดทะเบียนการเช่าคูส่ญัญาไมม่ีสทิธิบอกเลกิสญัญาเช่า
ดงักลา่ว 
2. ในกรณีที(ทรัพย์ที(เช่าใดมีผู้ เช่ารายย่อยทําสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการ (ซึ(ง
ตอ่ไปรวมเรียกวา่ “สญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย”) กบัผู้ให้เช่าอยูก่่อนแล้วในวนัที(ทําสญัญา
นี " ผู้ให้เช่าตกลงจะดําเนินการให้มีการทําสญัญาแปลงหนี "ใหม ่(Novation Agreement) 
และ/หรือสญัญาที(เกี(ยวข้องและจําเป็นระหว่างผู้ ให้เช่า ผู้ เช่ารายย่อย และกองทนุรวม 
โดยให้มีข้อกําหนดสาํคญัและอยูบ่นเงื(อนไข ดงันี " 
(ก) ข้อกําหนดที(แจ้งให้ทกุฝ่ายรับทราบวา่กองทนุรวมเป็นผู้มีสทิธิในทรัพย์ที(เช่าโดยตรง
จากผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี "  

(ข) ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทุนรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือให้บริการทรัพย์ที(เช่าตาม
สญัญากับผู้ เช่ารายย่อยแทนผู้ ให้เช่า ทั "งนี "ข้อตกลงดงักลา่วไม่รวมถึงข้อกําหนดและ/
หรือเงื(อนไขที(เกี(ยวกบัการให้บริการสาธารณปูโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมจะดําเนินการและให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อย
โดยตรงซึ(งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที(ผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมประกาศใช้ในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งทรัพย์สนิที(เช่าตั "งอยู ่
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ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียน
การเช่า และการ
สง่มอบการ
ครอบครอง (ตอ่) 

ทั "งนี " ให้ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทนุรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือผู้ ให้บริการทรัพย์ที(เช่า มี
ผลตั "งแตว่นัจดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบสญัญากบัผู้ เช่าราย
ย่อย รวมถึงเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับสญัญากับผู้ เช่ารายย่อยให้แก่กองทุนรวม
ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่า 
(ค) ในกรณีที(กฎหมายไม่เปิดช่องให้สามารถดําเนินการตามภายใต้สญัญา (ข) แปลง
หนี "ใหม่ (Novation Agreement) ได้ กองทนุรวมและผู้ ให้เช่าตกลงให้มีการดําเนินการ
ดงันี " 
(1) ผู้ให้เช่ายกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) จัดให้กองทนุรวมเข้าทําสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหมใ่นวนัเดียวกบัที(ผู้ ให้เช่า
ยกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อย โดยสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหม่จะคงข้อสญัญา
เดิมไว้ทุกประการ เว้นแต่ในเรื( องระยะเวลาของสัญญาที(ต้องกําหนดให้เท่ากับ
ระยะเวลาของสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยที(เหลอือยู ่และ ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(เกี(ยวกบั
การให้บริการสาธารณูปโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมซึ(งจะ
ดําเนินการและให้บริการโดยผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรม ทั "งนี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะร่วมมือ
กบักองทุนรวมในการดําเนินการใด ๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การเข้าทําสญัญากับผู้ เช่าราย
ยอ่ยฉบบัใหมส่าํเร็จลลุว่ง 

การจดทะเบียน
ภาระติดพนัเพื(อให้
สทิธิใช้เส้นทาง
ภายในแปลงที(ดิน
อนัเป็นที(ตั "งของ
ทรัพย์ที(เช่า  

ในกรณีที(การเช่าทรัพย์ที(เช่ารายการใดเป็นการเช่าเพียงบางส่วนของที(ดินแปลงใด
แปลงหนึ(งในนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และต้องใช้ถนนภายในแปลง
ที(ดินส่วนที(ไม่ใช่ทรัพย์ที(เช่าเป็นทางผ่านเข้าออก ผู้ ให้เช่าตกลงจะดําเนินการจด
ทะเบียนภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม และผู้ เช่าช่วงของกองทนุรวม
ให้มีสิทธิใช้เส้นทางภายในแปลงที(ดินอนัเป็นที(ตั "งของทรัพย์ที(เช่าได้ตลอดระยะเวลา
การเช่า  

นอกจากนี " ในกรณีที(กองทุนรวมโอนสิทธิการเช่าให้แก่บคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าตกลง
ดําเนินการจดทะเบียนภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิการเช่าจาก
กองทุนรวมเพื(อให้ผู้ รับโอนสิทธิการเช่ามีสิทธิใช้เส้นทางภายในแปลงที(ดินได้ตลอด
ระยะเวลาการเช่าเช่นเดียวกันโดยกองทุนรวม หรือ บุคคลภายนอกผู้ รับโอนสิทธิการ
เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสาํหรับการจดทะเบียนโอนภาระติดพนัดงักลา่ว 
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เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิ
สญัญา  

ในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นเหตผิุดนดัหรือเหตเุลิกสญัญาของคู่สญัญาที(เกี(ยวข้องกบั
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผู้ ผิดคํารับรองและ
รับประกนัภายใต้สญัญานี " 

(ข) ผู้ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการล้มละลายหรือฟื"นฟกิูจการภายใต้กฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าโดยไมม่ีการตอ่อายกุารเช่าออกไป 

(ง) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา โดยความยินยอมของทั "งสองฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(จ) เลิกสญัญาเนื(องจากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทนุรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรือคําสั(งของหน่วยงานของรัฐที(เกี(ยวข้อง ซึ(งรวมถึงคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ทั "งนี " โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า กองทุน
รวมและบริษัทจดัการ 

ผลของการผิดนดั
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตแุหง่การเลกิ
สญัญา 

เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ(งตามที(ระบไุว้ในเหตผิุดนดัหรือเหตแุหง่การบอกเลิกสญัญา
ในกรณีดังต่อไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของ
คูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้ให้เช่าเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การบอกเลกิสญัญา และคูส่ญัญาฝ่ายที(ประพฤติผิดสญัญาไมด่ําเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน [30] วนันบัแต่วนัที(ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานั "นเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที(คู่สญัญาได้ตกลง
กนัซึ(งเป็นระยะเวลาที(เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตผิุดนดัดงักลา่ว คู่สญัญาฝ่ายที(ไม่
ผิดสญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี "ได้โดยพลนั และให้คูส่ญัญาฝ่ายที(ไม่ผิดสญัญา
มีสทิธิเรียกคา่เสยีหายตา่งๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจากคูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้อีก
ส่วนหนึ(งด้วย เว้นแต่การไม่เ ริ(มดําเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน
กําหนดเวลานั "นเกิดขึ "นเพราะเหตสุดุวิสยั หรือเพราะเหตทีุ(คู่สญัญาฝ่ายที(ไม่ผิดสญัญา
นั "นต้องรับผิดชอบ 
ในกรณีที(คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งเป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาและคู่สญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญา
ไมด่ําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามที(กําหนดไว้ในสญัญานี " คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง
มีสทิธิเรียกคา่เสยีหายตา่งๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจากคูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้ 
2. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ข) (ค) และ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญานี "สิ "นสดุลงโดยที(คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สทิธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ(งได้ อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตเุลิกสญัญาในข้อ (จ) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสัญญา คู่สัญาทั "งสองฝ่ายจะพยายามหาข้อสรุปผลของการเลิก
สญัญาดงักลา่ว 
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ผลของการผิดนดั
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตแุหง่การเลกิ
สญัญา (ตอ่) 

3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนัดชําระหนี "ใดๆ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(ง 
คูส่ญัญาฝ่ายที(มิได้เป็นผู้ ผิดนดัชําระหนี "จะมีสทิธิคิดคา่ปรับในอตัราเทา่กบัร้อยละ 7.5 
ตอ่ปีของจํานวนหนี "ค้างชําระนั "นๆ จนกวา่จะได้ชําระเสร็จสิ "น 

4. ในกรณีที(คูส่ญัญาได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามเงื(อนไขใดๆ ที(กําหนดในเหตผิุดนดั
หรือเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาตามสญัญานี " กองทุนรวมยังคงมีหน้าที(ภายใต้
สญัญานี "และสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าจนกวา่จะครบกําหนดตามระยะเวลา
ที(กําหนดในหนงัสอืบอกกลา่ว 

5. เมื(อสญัญาเช่าฉบบันี "สิ "นสดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่า หรือระงับลง
ด้วยเหตอืุ(นใด กองทนุรวมตกลงจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

ก. ยกเว้นกรณีที(ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี " สง่มอบทรัพย์ที(เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า พร้อมกบั
สว่นควบและอปุกรณ์ที(ติดตรึงกบัทรัพย์ที(เช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น ซึ(ง
เป็นการชํารุดบกพร่องตามปกติ ตามที(ได้รับการบํารุงรักษาโดยกองทนุรวมตามที(ได้
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี " 

ข. รับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในระยะเวลาการเช่า  

[หากกองทุนรวมได้ชําระภาษีล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการที(เกี(ยวข้องแล้วก่อน
ระยะเวลาที(สญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลงหรือระงับสิ "นลง ผู้ ให้เช่าจะคืนภาษีโรงเรือนและ
ที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่วตามสดัสว่นให้แก่
กองทนุรวม] 

คา่ภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม  

1. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์ และ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึ "นจากหรือเกี(ยวข้องกบัการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญา 

2. ผู้ ให้เช่ามีหน้าที(รับผิดชอบภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที(จ่าย ภาษีมลูค่าเพิ(ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี ของตนเอง สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า 

3. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด 
รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียก
เก็บโดยหนว่ยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่า
สําหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า นบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า กองทุน 
ตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวมตลอดถึง 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดย
หน่วยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าตลอด
อายุสญัญาเช่า ทั "งนี "  กองทุนจะส่งสําเนาใบเสร็จให้แก่ผู้ ให้เช่าเมื(อผู้ ให้เช่าร้องขอ 
เพื(อให้ผู้ให้เช่าสามารถตรวจสอบได้วา่กองทนุรวมได้ชําระภาษีแล้ว 
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(5) สญัญาจะซื "อจะขายทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

ผู้จะขาย บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท จํากดั 

ผู้จะซื "อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์สนิที(จะซื "อขาย ทรัพย์สนิอนัได้แก่ ที(ดิน อาคารโรงงาน สิ(งปลกูสร้าง และสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งที(ตั "งอยู่
ที(นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตําบลตาสิทธิe  อําเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

ราคาที(จะซื "อขาย 760,000,000 บาท 

การโอนกรรมสทิธิeใน
ทรัพย์สนิ 

1. คู่สญัญาตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิeในอสงัหาริมทรัพย์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที( ณ สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัตั "งแต่วนัที(กองทนุ
รวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

2. ผู้จะขายตกลงจะโอนกรรมสิทธิeและสง่มอบการครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์
ให้แก่กองทุนรวม  และกองทุนรวมตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิeและรับมอบการ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์จากผู้ จะขายตามสภาพที(เป็นอยู่ ณ วันโอน
กรรมสทิธิe  

3. ผู้ จะขายตกลงดําเนินการใดๆ เพื(อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิเกี(ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นฉบบัเอกสารใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร หนงัสือ
บอกกล่าวแจ้งการโอนกรรมสิทธิe ที(มีถึงคู่สญัญาและบุคคลภายนอกที(เกี(ยวข้อง
ของผู้ จะขาย เอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิeในอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงสญัญาเช่า และสญัญาบริการกับผู้ เช่าทั "งหมด และโอนสิทธิหน้าที(ตาม
สญัญาเช่าและบริการดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมจนครบถ้วนทนัทีภายหลงัวนัโอน
กรรมสทิธิe 
4. ผู้ จะขายตกลงส่งมอบเงินประกันการเช่าที(ผู้ จะขายได้รับจากผู้ เช่าภายใต้
สญัญาเช่าและบริการตามจํานวนที(กําหนดในสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการ
ดงักล่าว (หากมี) ให้แก่กองทุนรวม และดําเนินการให้ผู้ เช่า/ผู้ รับบริการส่งมอบ
หนงัสอืคํ "าประกนั (หากม)ี จากบริษัทแมข่องผู้ เช่า/ผู้ รับบริการเพื(อเป็นหลกัประกนั
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ โดยมีกองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ในวงเงิน
ตามที(กําหนดในสญัญาเช่า และ/หรือสญัญาบริการ ให้แก่กองทุนรวมภายใน 7 
วนัทําการนบัจากวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิe หรือ วนัอื(นใดตามที(คุ่สญัญาจะได้
ตกลงกนัตอ่ไป 
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เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิสญัญา  

ในกรณีดงัต่อไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาของ
คูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

(ก) หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวนัที(กองทนุรวมเข้าลงทนุครั "งแรก คู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบัติตามสญัญาฉบับนี "หรือผิดคํารับรองและรับประกันที(ให้ไว้ใน
สญัญาฉบบันี " และสง่ผลให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที(จะซื "อ
ขายได้ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันี "   

(ข) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(ค) ในระยะเวลาก่อนวนัโอนกรรมสิทธิe ทรัพย์สินที(จะซื "อขายได้รับความเสียหาย
อยา่งมีนยัสาํคญั โดยความเสยีหายดงักลา่วมิได้เกิดจากความผิดของผู้จะขาย 

(ง) กองทนุรวมไมส่ามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธิeได้ภายใน [15] วนัทําการนบั
จากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยการกระทําดงักลา่วต้องไม่ใช่
เกิดจากความผิดของกองทนุหรือบริษัทจดัการ 

ผลของการผิดนดัหรือ
ผลอนัเกิดจากเหตแุหง่
การเลกิสญัญา  

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ(งตามที(ระบุไว้ในเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลกิสญัญาหรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา
ของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้จะขายเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดยแจ้งให้
ผู้ จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ทั "งนี " กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้จะขาย 

2. ในกรณีที(กองทนุรวมเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา ผู้จะขายมีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี "ได้โดยแจ้ง
ให้กองทนุรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็ว ทั "งนี " ผู้จะขายมีสทิธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ ตอ่กองทนุรวม  

3. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบุไว้ในข้อ (ข) หรือข้อ (ค) ในหวัข้อเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลง โดยที(คู่สญัญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใด
จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น  

4. ในกรณีที(เกิดเหตุการณ์ตามที(ระบุไว้ในข้อ (ง) ในหวัข้อเหตุผิดนดัหรือเหตุแห่ง
การบอกเลิกสญัญา กองทุนรวมมีสิทธิในการบอกเลิกสญัญาฉบับนี "หรือขยาย
ระยะเวลาตามที(กําหนดในข้อ (ง) หากกองทนุรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลงโดยที(คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย ค่าใช้จ่าย 
หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้ 
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คา่ภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม  

1. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและที(ดิน รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที(จะซื "อขายสําหรับ
ระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิe  

2. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหกั ณ ที(จ่าย และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั "งอากรแสตมป์ (หากม)ี 

3. ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิeตามสญัญานี " 

(6) สญัญาเช่าที(ดินและอาคารในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  

ผู้ให้เชา่ บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท จํากดั 

ผู้ เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์ที(เช่า ทรัพย์สินอนัได้แก่ ที(ดิน อาคารโรงงาน สิ(งปลกูสร้าง และสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตําบลตาสิทธิe อําเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

อตัราคา่เช่า  130,000,000 บาท 

ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียนการ
เช่า และการสง่มอบ
การครอบครอง 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์ที(เช่ามีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
(“ระยะเวลาการเช่า”) นบัตั "งแตว่นัที(คูส่ญัญาได้นําสญัญาเช่าฉบบันี "ไปจดทะเบียนการ
เช่าตอ่พนกังานเจ้าหน้าที( ณ สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง (“วนัจดทะเบียนการเช่า”) โดย
ให้ถือวา่ผู้ให้เช่าได้สง่มอบและกองทนุรวมได้รับมอบทรัพย์ที(เช่าในวนัจดทะเบียนการ
เช่า ทั "งนี " ให้ถือวา่ผู้ให้เช่าได้มีการสง่มอบการครอบครองของทรัพย์ที(เช่าให้แก่กองทนุ
รวมในวนัจดทะเบียนการเช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น 

คู่สัญญาจะนําสัญญาเช่าฉบับนี "ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที( ณ 
สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัที(กองทนุรวมได้จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขาย
และจดัสรรหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายแก่นกัลงทนุเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ทั "งนี " ใน
ระยะเวลาการเช่านบัจากวนัที(จดทะเบียนการเช่าคู่สญัญาไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
เช่าดงักลา่ว 
2. ในกรณีที(ทรัพย์ที(เช่าใดมีผู้ เช่ารายย่อยทําสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการ (ซึ(ง
ต่อไปรวมเรียกว่า “สญัญากับผู้ เช่ารายย่อย”) กับผู้ ให้เช่าอยู่ก่อนแล้วในวันที(ทํา
สญัญานี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะดําเนินการให้มีการทําสญัญาแปลงหนี "ใหม่ (Novation 
Agreement) และ/หรือสญัญาที(เกี(ยวข้องและจําเป็นระหว่างผู้ ให้เช่า ผู้ เช่ารายย่อย 
และกองทนุรวม โดยให้มีข้อกําหนดสาํคญัและอยูบ่นเงื(อนไข ดงันี " 
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ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียนการ
เช่า และการสง่มอบ
การครอบครอง  

(ก) ข้อกําหนดที(แจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบว่ากองทุนรวมเป็นผู้ มีสิทธิในทรัพย์ที(เช่า
โดยตรงจากผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี "  

(ข) ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทุนรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือให้บริการทรัพย์ที(เช่าตาม
สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทนผู้ ให้เช่า ทั "งนี "ข้อตกลงดงักลา่วไม่รวมถึงข้อกําหนดและ/
หรือเงื(อนไขที(เกี(ยวกบัการให้บริการสาธารณปูโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมจะดําเนินการและให้บริการแก่ผู้ เชา่รายยอ่ย
โดยตรงซึ(งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที(ผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมประกาศใช้ในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งทรัพย์สนิที(เช่าตั "งอยู ่
ทั "งนี " ให้ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทนุรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือผู้ ให้บริการทรัพย์ที(เช่า 
มีผลตั "งแตว่นัจดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยผู้ ให้เช่าตกลงสง่มอบสญัญากบัผู้ เช่า
รายยอ่ย รวมถึงเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกบัสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยให้แก่กองทนุรวม
ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่า 
(ค) ในกรณีที(กฎหมายไมเ่ปิดช่องให้สามารถดําเนินการตามภายใต้สญัญา (ข) แปลง
หนี "ใหม ่(Novation Agreement) ได้ กองทนุรวมและผู้ให้เช่าตกลงให้มีการดําเนินการ
ดงันี " 
(1) ผู้ให้เช่ายกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) จดัให้กองทนุรวมเข้าทําสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหม่ในวนัเดียวกบัที(ผู้ ให้เช่า
ยกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย โดยสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยฉบบัใหม่จะคงข้อสญัญา
เดิมไว้ทุกประการ เว้นแต่ในเรื( องระยะเวลาของสัญญาที(ต้องกําหนดให้เท่ากับ
ระยะเวลาของสัญญากับผู้ เช่ารายย่อยที(เหลืออยู่ และ ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(
เกี(ยวกบัการให้บริการสาธารณปูโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคมอตุสาหกรรม
ซึ(งจะดําเนินการและให้บริการโดยผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรม ทั "งนี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะ
ร่วมมือกับกองทุนรวมในการดําเนินการใด ๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การเข้าทําสญัญากับ 
ผู้ เช่ารายยอ่ยฉบบัใหมส่าํเร็จลลุว่ง 

3. ผู้ ให้เช่าตกลงดําเนินการใดๆ ที(จําเป็นเกี(ยวกับการโอนสิทธิการใช้ที(ดินและการ
ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมให้แก่กองทนุรวม 
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เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิสญัญา  

ในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นเหตผิุดนดัหรือเหตเุลกิสญัญาของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้องกบั
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(ก) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือตกเป็นผู้ ผิดคํารับรองและ
รับประกนัภายใต้สญัญานี "  

(ข) ผู้ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการล้มละลายหรือฟื"นฟกิูจการภายใต้กฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าโดยไมม่ีการตอ่อายกุารเช่าออกไป 

(ง) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา โดยความยินยอมของทั "งสองฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(จ) เลกิสญัญาเนื(องจากมกีารเพิกถอน หรือยกเลกิสถานะของกองทนุรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรือคําสั(งของหน่วยงานของรัฐที(เกี(ยวข้อง ซึ(งรวมถึงคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ทั "งนี " โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า กองทนุ
รวมและบริษัทจดัการ 

ผลของการผิดนดั
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตแุหง่การเลกิ
สญัญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ(งตามที(ระบุไว้ในเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญาในกรณีดงัต่อไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา
ของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบุไว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตุผิดนดัหรือ
เหตุแห่งการบอกเลิกสญัญา และคู่สญัญาฝ่ายที(ประพฤติผิดสญัญาไม่ดําเนินการ
แก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน [30] วนันบัแต่วนัที(ได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั "นเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที(
คู่สญัญาได้ตกลงกันซึ(งเป็นระยะเวลาที(เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตผิุดนดัดงักลา่ว 
คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี "ได้โดยพลนั และให้คู่สญัญา
ฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญามีสทิธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจากคู่สญัญา
ฝ่ายที(ผิดสญัญาได้อีกสว่นหนึ(งด้วย เว้นแต่การไม่เริ(มดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญา
ดงักล่าวภายในกําหนดเวลานั "นเกิดขึ "นเพราะเหตุสดุวิสยั หรือเพราะเหตุที(คู่สญัญา
ฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญานั "นต้องรับผิดชอบ 

ในกรณีที(คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งเป็นผู้ ปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญาฝ่ายที(ผิด
สญัญาไมด่ําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามที(กําหนดไว้ในสญัญานี " คู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ(งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจากคู่สญัญาฝ่ายที(
ผิดสญัญาได้  

2. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ค) และ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การบอกเลกิสญัญา ให้ถือวา่สญัญานี "สิ "นสดุลงโดยที(คูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ(งได้ อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตเุลิกสญัญาในข้อ (จ) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือเหตแุห่ง
การบอกเลกิสญัญา คู่สญัาทั "งสองฝ่ายจะพยายามหาข้อสรุปผลของการเลิกสญัญา
ดงักลา่ว 
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ผลของการผิด
นดัหรือผลอนั
เกิดจากเหตแุหง่
การเลกิสญัญา 
(ตอ่) 

3. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนดัชําระหนี "ใดๆ ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง  คู่สญัญา
ฝ่ายที(มิได้เป็นผู้ ผิดนดัชําระหนี "จะมีสิทธิคิดค่าปรับในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
จํานวนหนี "ค้างชําระนั "นๆ จนกวา่จะได้ชําระเสร็จสิ "น 

4. ในกรณีที(คู่สญัญาได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามเงื(อนไขใดๆ ที(กําหนดในเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลิกสญัญาตามสญัญานี " กองทนุรวมยงัคงมีหน้าที(ภายใต้สญัญานี "
และสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าจนกว่าจะครบกําหนดตามระยะเวลาที(กําหนดใน
หนงัสอืบอกกลา่ว 

5. เมื(อสญัญาเช่าฉบบันี "สิ "นสดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่า หรือระงบัลงด้วย
เหตอืุ(นใด กองทนุรวมตกลงจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

ก. ยกเว้นกรณีที(ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี " ส่งมอบทรัพย์ที(เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า พร้อมกับ
สว่นควบและอปุกรณ์ที(ติดตรึงกบัทรัพย์ที(เช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น ซึ(งเป็น
การชํารุดบกพร่องตามปกติ ตามที(ได้รับการบํารุงรักษาโดยกองทนุรวมตามที(ได้ระบไุว้ใน
สญัญาฉบบันี " 

ข. รับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในระยะเวลาการเช่า  

[หากกองทนุรวมได้ชําระภาษีลว่งหน้าให้แก่หนว่ยงานราชการที(เกี(ยวข้องแล้วก่อนระยะเวลา
ที(สญัญาฉบับนี "สิ "นสุดลงหรือระงับสิ "นลง ผู้ ให้เช่าจะคืนภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษี
บํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่วตามสดัสว่นให้แก่กองทนุรวม]  

คา่ภาษีอากร
และ
คา่ธรรมเนียม  

1. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์ และ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึ "นจากหรือเกี(ยวข้องกบัการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญา 

2. ผู้ให้เช่ามีหน้าที(รับผิดชอบภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที(จ่าย ภาษีมลูคา่เพิ(ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ถ้าม)ี ของตนเอง สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า 

3.  ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวม
ตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดย
หน่วยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าสําหรับ
ระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียนการเช่า นับจากวันจดทะเบียนการเช่า กองทุนตกลง
รับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวมตลอดถึง ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 
ทั "งนี "กองทนุจะสง่สําเนาใบเสร็จให้แก่ผู้ ให้เช่าเมื(อผู้ ให้เช่าร้องขอ เพื(อให้ผู้ ให้เช่าสามารถ
ตรวจสอบได้วา่กองทนุรวมได้ชําระภาษีแล้ว 
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(7) สญัญาเช่าที(ดินและอาคารในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ  

ผู้ให้เชา่ บริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั 

ผู้ เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์ที(เช่า ทรัพย์สนิอนัได้แก่ ที(ดิน อาคารโรงงาน สิ(งปลกูสร้าง และสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ ตําบลบวัลอย อําเภอหนองแค จงัหวดั
สระบรีุ 

อตัราคา่เช่า  291,000,000 บาท 

ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียนการ
เช่า และการสง่มอบ
การครอบครอง 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์ที(เช่ามีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
(“ระยะเวลาการเช่า”) นบัตั "งแต่วนัที(คู่สญัญาได้นําสญัญาเช่าฉบบันี "ไปจดทะเบียน
การเช่าต่อพนกังานเจ้าหน้าที( ณ สํานักงานที(ดินที(เกี(ยวข้อง (“วันจดทะเบียนการ
เช่า”) โดยให้ถือว่าผู้ ให้เช่าได้สง่มอบและกองทนุรวมได้รับมอบทรัพย์ที(เช่าในวนัจด
ทะเบียนการเช่า ทั "งนี " ให้ถือวา่ผู้ให้เช่าได้มีการสง่มอบการครอบครองของทรัพย์ที(เช่า
ให้แก่กองทนุรวมในวนัจดทะเบียนการเช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น 

คู่สญัญาจะนําสัญญาเช่าฉบับนี "ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที( ณ 
สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้องภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัที(กองทนุรวมได้จดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขาย
และจดัสรรหนว่ยลงทนุที(ออกและเสนอขายแก่นกัลงทนุเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ทั "งนี " ใน
ระยะเวลาการเช่านบัจากวนัที(จดทะเบียนการเช่าคู่สญัญาไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
เช่าดงักลา่ว 
2. ในกรณีที(ทรัพย์ที(เช่าใดมีผู้ เช่ารายย่อยทําสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการ (ซึ(ง
ต่อไปรวมเรียกว่า “สญัญากับผู้ เช่ารายย่อย”) กับผู้ ให้เช่าอยู่ก่อนแล้วในวันที(ทํา
สญัญานี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะดําเนินการให้มีการทําสญัญาแปลงหนี "ใหม่ (Novation 
Agreement) และ/หรือสญัญาที(เกี(ยวข้องและจําเป็นระหว่างผู้ ให้เช่า ผู้ เช่ารายย่อย 
และกองทนุรวม โดยให้มีข้อกําหนดสาํคญัและอยูบ่นเงื(อนไข ดงันี " 
(ก) ข้อกําหนดที(แจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบว่ากองทุนรวมเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์ที(เช่า
โดยตรงจากผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี "  

(ข) ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทนุรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือให้บริการทรัพย์ที(เช่าตาม
สญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยแทนผู้ให้เช่า ทั "งนี "ข้อตกลงดงักลา่วไมร่วมถึงข้อกําหนดและ/
หรือเงื(อนไขที(เกี(ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกใน
นิคมอตุสาหกรรมซึ(งผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมจะดําเนินการและให้บริการแก่ผู้ เช่า
รายย่อยโดยตรงซึ(งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที(ผู้ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ประกาศใช้ในนิคมอตุสาหกรรมซึ(งทรัพย์สนิที(เช่าตั "งอยู ่
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ระยะเวลาการ
เช่า การจด
ทะเบียนการเชา่ 
และการสง่มอบ
การครอบครอง 
(ตอ่) 

ทั "งนี " ให้ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทนุรวมเป็นผู้ให้เช่าและ/หรือผู้ให้บริการทรัพย์ที(เช่า มีผล
ตั "งแตว่นัจดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยผู้ ให้เช่าตกลงสง่มอบสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อย 
รวมถึงเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกบัสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยให้แก่กองทนุรวมภายหลงัวนั
จดทะเบียนการเช่า 
(ค) ในกรณีที(กฎหมายไมเ่ปิดช่องให้สามารถดําเนินการตามภายใต้สญัญา (ข) แปลงหนี "
ใหม ่(Novation Agreement) ได้ กองทนุรวมและผู้ให้เช่าตกลงให้มีการดําเนินการดงันี " 
(1) ผู้ให้เช่ายกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) จัดให้กองทุนรวมเข้าทําสญัญากับผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหม่ในวนัเดียวกับที(ผู้ ให้เช่า
ยกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย โดยสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยฉบบัใหมจ่ะคงข้อสญัญาเดิม
ไว้ทกุประการ เว้นแต่ในเรื(องระยะเวลาของสญัญาที(ต้องกําหนดให้เท่ากบัระยะเวลาของ
สญัญากับผู้ เช่ารายย่อยที(เหลืออยู่ และ ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(เกี(ยวกับการให้บริการ
สาธารณูปโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมซึ(งจะดําเนินการและ
ให้บริการโดยผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรม ทั "งนี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะร่วมมือกบักองทนุรวมใน
การดําเนินการใด ๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การเข้าทําสญัญากับผู้ เช่ารายย่อยฉบบัใหม่สําเร็จ
ลลุว่ง 

การจดทะเบียน
ภาระติดพนั
เพื(อให้สทิธิใช้
เส้นทางภายใน
แปลงที(ดินอนั
เป็นที(ตั "งของ
ทรัพย์ที(เช่า 

ในกรณีที(การเช่าทรัพย์ที(เช่ารายการใดเป็นการเช่าเพียงบางสว่นของที(ดินแปลงใดแปลง
หนึ(งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี และต้องใช้ถนนภายในแปลงที(ดิน
สว่นที(ไมใ่ช่ทรัพย์ที(เช่าเป็นทางผา่นเข้าออก ผู้ให้เช่าตกลงจะดําเนินการจดทะเบียนภาระ
ติดพันในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม และผู้ เช่าช่วงของกองทุนรวมให้มีสิทธิใช้
เส้นทางภายในแปลงที(ดินอนัเป็นที(ตั "งของทรัพย์ที(เช่าได้ตลอดระยะเวลาการเช่า 

นอกจากนี " ในกรณีที(กองทุนรวมโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ ให้เช่าตกลง
ดําเนินการจดทะเบียนภาระติดพันในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิการเช่าจาก
กองทุนรวมเพื(อให้ผู้ รับโอนสิทธิการเช่ามีสิทธิใช้เส้นทางภายในแปลงที(ดินได้ตลอด
ระยะเวลาการเช่าเช่นเดียวกนัโดยกองทนุรวมหรือบคุคลภายนอกผู้ รับโอนสิทธิการเช่าจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสาํหรับการจดทะเบียนโอนภาระติดพนัดงักลา่ว 
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เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิสญัญา  

ในกรณีดงัต่อไปนี " ให้ถือเป็นเหตุผิดนดัหรือเหตุเลิกสญัญาของคู่สญัญาที(เกี(ยวข้อง
กบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(ก) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือตกเป็นผู้ ผิดคํารับรองและ
รับประกนัภายใต้สญัญานี "  

(ข) ผู้ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการล้มละลายหรือฟื"นฟกิูจการภายใต้กฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าโดยไมม่ีการตอ่อายกุารเช่าออกไป 

(ง) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา โดยความยินยอมของทั "งสองฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(จ) เลิกสญัญาเนื(องจากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทนุรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรือคําสั(งของหน่วยงานของรัฐที(เกี(ยวข้อง ซึ(งรวมถึงคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ทั "งนี " โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า กองทุน
รวมและบริษัทจดัการ 

ผลของการผิดนดั
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตแุหง่การเลกิ
สญัญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ(งตามที(ระบุไว้ในเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา
ของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบุไว้ในข้อ (ก) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา และคู่สญัญาฝ่ายที(ประพฤติผิดสญัญาไม่ดําเนินการ
แก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน [30] วนันบัแตว่นัที(ได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั "นเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที(
คูส่ญัญาได้ตกลงกนัซึ(งเป็นระยะเวลาที(เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตผิุดนดัดงักลา่ว 
คู่สัญญาฝ่ายที(ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี "ได้โดยพลัน และให้
คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญามีสทิธิเรียกคา่เสยีหายตา่งๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจาก
คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้อีกสว่นหนึ(งด้วย เว้นแต่การไม่เริ(มดําเนินการแก้ไขการ
ผิดสญัญาดงักลา่วภายในกําหนดเวลานั "นเกิดขึ "นเพราะเหตสุดุวิสยั หรือเพราะเหตทีุ(
คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญานั "นต้องรับผิดชอบ 

ในกรณีที(คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สญัญาฝ่ายที(ผิด
สัญญาไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที(กําหนดไว้ในสัญญานี " 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจาก
คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้ 

2. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ข) (ค) และ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา ให้ถือวา่สญัญานี "สิ "นสดุลงโดยที(คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ(งได้ อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตเุลิกสญัญาในข้อ (จ) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา คูส่ญัาทั "งสองฝ่ายจะพยายามหาข้อสรุปผลของการเลิก
สญัญาดงักลา่ว 
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ผลของการผิด
นดัหรือผลอนั
เกิดจากเหตแุหง่
การเลกิสญัญา 
(ตอ่) 

3. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนดัชําระหนี "ใดๆ ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง  คู่สญัญา
ฝ่ายที(มิได้เป็นผู้ ผิดนดัชําระหนี "จะมีสิทธิคิดค่าปรับในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
จํานวนหนี "ค้างชําระนั "นๆ จนกวา่จะได้ชําระเสร็จสิ "น 

4. ในกรณีที(คู่สญัญาได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามเงื(อนไขใดๆ ที(กําหนดในเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การบอกเลิกสญัญาตามสญัญานี " กองทนุรวมยงัคงมีหน้าที(ภายใต้สญัญานี "
และสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าจนกว่าจะครบกําหนดตามระยะเวลาที(กําหนดใน
หนงัสอืบอกกลา่ว 

5. เมื(อสญัญาเช่าฉบบันี "สิ "นสดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่า หรือระงบัลงด้วย
เหตอืุ(นใด กองทนุรวมตกลงจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

ก. ยกเว้นที(ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี " สง่มอบทรัพย์ที(เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า พร้อมกบัสว่นควบ
และอุปกรณ์ที(ติดตรึงกับทรัพย์ที(เช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น ซึ(งเป็นการ
ชํารุดบกพร่องตามปกติ ตามที(ได้รับการบํารุงรักษาโดยกองทุนรวมตามที(ได้ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี " 

ข. รับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในระยะเวลาการเช่า 

[หากกองทนุรวมได้ชําระภาษีลว่งหน้าให้แก่หนว่ยงานราชการที(เกี(ยวข้องแล้วก่อนระยะเวลา
ที(สญัญาฉบับนี "สิ "นสุดลงหรือระงับสิ "นลง ผู้ ให้เช่าจะคืนภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษี
บํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่วตามสดัสว่นให้แก่กองทนุรวม] 

คา่ภาษีอากร
และ
คา่ธรรมเนียม 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์ และ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึ "นจากหรือเกี(ยวข้องกบัการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญา 

2.ผู้ให้เช่ามีหน้าที(รับผิดชอบภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที(จ่าย ภาษีมลูค่าเพิ(ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ถ้าม)ี ของตนเอง สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า 

3. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวม
ตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดย
หน่วยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าสําหรับ
ระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียนการเช่า นับจากวันจดทะเบียนการเช่า กองทุนตกลง
รับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด รวมตลอดถึง ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที(เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 
ทั "งนี "กองทนุจะสง่สําเนาใบเสร็จให้แก่ผู้ ให้เช่าเมื(อผู้ ให้เช่าร้องขอ เพื(อให้ผู้ ให้เช่าสามารถ
ตรวจสอบได้วา่กองทนุรวมได้ชําระภาษีแล้ว 
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(8) สญัญาเช่าที(ดินและอาคารในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ  

ผู้ให้เชา่ บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั 

ผู้ เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์ที(เช่า ทรัพย์สนิอนัได้แก่ ที(ดิน อาคารโรงงาน สิ(งปลกูสร้าง และสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งที(ตั "งอยู่ที(เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบรีุ หมู่ 1 ตําบลบวัลอย อําเภอหนองแค จงัหวดั
สระบรีุ 

อตัราคา่เช่า 106,000,000 บาท 

ระยะเวลาการ
เช่า การจด
ทะเบียนการเชา่ 
และการสง่มอบ
การครอบครอง 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์ที(เช่ามีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
(“ระยะเวลาการเช่า”) นบัตั "งแต่วนัที(คู่สญัญาได้นําสญัญาเช่าฉบบันี "ไปจดทะเบียนการ
เช่าต่อพนกังานเจ้าหน้าที( ณ สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง (“วนัจดทะเบียนการเช่า”) โดย
ให้ถือวา่ผู้ให้เช่าได้สง่มอบและกองทนุรวมได้รับมอบทรัพย์ที(เช่าในวนัจดทะเบียนการเชา่ 
ทั "งนี " ให้ถือวา่ผู้ให้เช่าได้มีการสง่มอบการครอบครองของทรัพย์ที(เช่าให้แก่กองทนุรวมใน
วนัจดทะเบียนการเช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าในขณะนั "น 

คู่สัญญาจะนําสัญญาเช่าฉบับนี "ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที( ณ 
สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัที(กองทุนรวมได้จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายแก่นักลงทุนเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ทั "งนี " ใน
ระยะเวลาการเช่านบัจากวนัที(จดทะเบียนการเช่าคู่สญัญาไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่า
ดงักลา่ว 
2. ในกรณีที(ทรัพย์ที(เช่าใดมีผู้ เช่ารายย่อยทําสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาบริการ (ซึ(ง
ตอ่ไปรวมเรียกวา่ “สญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย”) กบัผู้ให้เช่าอยูก่่อนแล้วในวนัที(ทําสญัญานี " 
ผู้ ให้เช่าตกลงจะดําเนินการให้มีการทําสญัญาแปลงหนี "ใหม ่ (Novation Agreement) 
และ/หรือสญัญาที(เกี(ยวข้องและจําเป็นระหว่างผู้ ให้เช่า ผู้ เช่ารายย่อย และกองทนุรวม 
โดยให้มีข้อกําหนดสาํคญัและอยูบ่นเงื(อนไข ดงันี " 
(ก) ข้อกําหนดที(แจ้งให้ทกุฝ่ายรับทราบว่ากองทนุรวมเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์ที(เช่าโดยตรง
จากผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี "  

(ข) ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทุนรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือให้บริการทรัพย์ที(เช่าตาม
สญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยแทนผู้ให้เช่า ทั "งนี "ข้อตกลงดงักลา่วไมร่วมถึงข้อกําหนดและ/หรือ
เงื(อนไขที(เกี(ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมจะดําเนินการและให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อย
โดยตรงซึ(งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที(ผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมประกาศใช้ในนิคม
อตุสาหกรรมซึ(งทรัพย์สนิที(เช่าตั "งอยู ่
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ระยะเวลาการเชา่ 
การจดทะเบียนการ
เช่า และการสง่มอบ
การครอบครอง (ตอ่) 

ทั "งนี " ให้ข้อกําหนดที(ตกลงให้กองทนุรวมเป็นผู้ ให้เช่าและ/หรือผู้ ให้บริการทรัพย์ที(เช่า 
มีผลตั "งแตว่นัจดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบสญัญากบัผู้ เช่า
รายยอ่ย รวมถึงเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกบัสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยให้แก่กองทนุรวม
ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่า 
(ค) ในกรณีที(กฎหมายไม่เปิดช่องให้สามารถดําเนินการตามภายใต้สญัญา (ข) 
แปลงหนี "ใหม่ (Novation Agreement) ได้ กองทนุรวมและผู้ ให้เช่าตกลงให้มีการ
ดําเนินการดงันี " 
(1) ผู้ให้เช่ายกเลกิสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) จดัให้กองทนุรวมเข้าทําสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยฉบบัใหมใ่นวนัเดียวกบัที(ผู้ให้เช่า
ยกเลิกสัญญากับผู้ เช่ารายย่อย โดยสัญญากับผู้ เช่ารายย่อยฉบับใหม่จะคงข้อ
สญัญาเดิมไว้ทุกประการ เว้นแต่ในเรื(องระยะเวลาของสญัญาที(ต้องกําหนดให้
เทา่กบัระยะเวลาของสญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยที(เหลอือยู ่และข้อกําหนดและเงื(อนไขที(
เกี(ยวกบัการให้บริการสาธารณปูโภคและสิ(งอํานวยความสะดวกในนิคมอตุสาหกรรม
ซึ(งจะดําเนินการและให้บริการโดยผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรม ทั "งนี " ผู้ ให้เช่าตกลงจะ
ร่วมมือกับกองทุนรวมในการดําเนินการใดๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การเข้าทําสญัญากับ 
ผู้ เช่ารายยอ่ยฉบบัใหมส่าํเร็จลลุว่ง 

3. ผู้ ให้เช่าตกลงดําเนินการใดๆ ที(จําเป็น เกี(ยวกบัการโอนสิทธิการใช้ที(ดินและการ
ประกอบกิจการในเขตประกอบการอตุสาหกรรมให้แก่กองทนุรวม 

การจดทะเบียนภาระ
ติดพนัเพื(อให้สทิธิใช้
เส้นทางภายในแปลง
ที(ดินอนัเป็นที(ตั "งของ
ทรัพย์ที(เช่า 

ในกรณีที(การเช่าทรัพย์ที(เช่ารายการใดเป็นการเช่าเพียงบางสว่นของที(ดินแปลงใด
แปลงหนึ(งในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ และต้องใช้ถนนภายใน
แปลงที(ดินสว่นที(ไม่ใช่ทรัพย์ที(เช่าเป็นทางผ่านเข้าออก ผู้ ให้เช่าตกลงจะดําเนินการ
จดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม และผู้ เช่าช่วงของ
กองทนุรวมให้มีสทิธิใช้เส้นทางภายในแปลงที(ดินอนัเป็นที(ตั "งของทรัพย์ที(เช่าได้ตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

นอกจากนี " ในกรณีที(กองทนุรวมโอนสทิธิการเช่าให้แก่บคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าตกลง
ดําเนินการจดทะเบียนภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิการเช่าจาก
กองทุนรวมเพื(อให้ผู้ รับโอนสิทธิการเช่ามีสิทธิใช้เส้นทางภายในแปลงที(ดินได้ตลอด
ระยะเวลาการเช่าเช่นเดียวกันโดยกองทนุรวมหรือบคุคลภายนอกผู้ รับโอนสทิธิการ
เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสาํหรับการจดทะเบียนโอนภาระติดพนัดงักลา่ว 
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เหตผิุดนดัหรือเหตุ
แหง่การเลกิสญัญา  

ในกรณีดงัต่อไปนี " ให้ถือเป็นเหตุผิดนดัหรือเหตุเลิกสญัญาของคู่สญัญาที(เกี(ยวข้อง
กบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(ก) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือตกเป็นผู้ ผิดคํารับรองและ
รับประกนัภายใต้สญัญานี "  

(ข) ผู้ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการล้มละลายหรือฟื"นฟกิูจการภายใต้กฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าโดยไมม่ีการตอ่อายกุารเช่าออกไป 

(ง) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา โดยความยินยอมของทั "งสองฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(จ) เลิกสญัญาเนื(องจากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทนุรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรือคําสั(งของหน่วยงานของรัฐที(เกี(ยวข้อง ซึ(งรวมถึงคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ทั "งนี " โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า กองทุน
รวมและบริษัทจดัการ 

ผลของการผิดนดั
หรือผลอนัเกิดจาก
เหตแุหง่การเลกิ
สญัญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ(งตามที(ระบุไว้ในเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือเป็นการเลิกสญัญาหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญา
ของคูส่ญัญาที(เกี(ยวข้อง 

1. ในกรณีที(ผู้ให้เช่าเป็นผู้ ผิดสญัญาตามที(ระบไุว้ในข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ในหวัข้อเหตุ
ผิดนดัหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญา และคู่สญัญาฝ่ายที(ประพฤติผิดสญัญาไม่
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน [30] วนันบัแต่วนัที(ได้รับ
แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั "นเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที(คู่สญัญาได้ตกลงกันซึ(งเป็นระยะเวลาที(เพียงพอสําหรับการแก้ไข
เหตผิุดนดัดงักลา่ว คู่สญัญาฝ่ายที(ไม่ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี "ได้โดย
พลัน และให้คู่สัญญาฝ่ายที(ไม่ผิดสัญญามีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามที(
กฎหมายกําหนดจากคูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้อีกสว่นหนึ(งด้วย เว้นแต่การไม่เริ(ม
ดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญาดังกล่าวภายในกําหนดเวลานั "นเกิดขึ "นเพราะเหตุ
สดุวิสยั หรือเพราะเหตทีุ(คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญานั "นต้องรับผิดชอบ 

ในกรณีที(คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สญัญาฝ่ายที(ผิด
สัญญาไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที(กําหนดไว้ในสัญญานี " 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามที(กฎหมายกําหนดจาก
คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดสญัญาได้ 

2. ในกรณีที(เกิดเหตกุารณ์ตามที(ระบไุว้ในข้อ (ข) (ค) และ (ง) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา ให้ถือวา่สญัญานี "สิ "นสดุลงโดยที(คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื(นใดจากคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ(งได้ อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตเุลิกสญัญาในข้อ (จ) ในหวัข้อเหตผิุดนดัหรือ
เหตแุหง่การบอกเลกิสญัญา คูส่ญัาทั "งสองฝ่ายจะพยายามหาข้อสรุปผลของการเลิก
สญัญาดงักลา่ว 
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ผลของการผิดนดัหรือ
ผลอนัเกิดจากเหตแุหง่
การเลกิสญัญา (ตอ่) 

3. หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนดัชําระหนี "ใดๆ ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง 
คู่สญัญาฝ่ายที(มิได้เป็นผู้ ผิดนดัชําระหนี "จะมีสิทธิคิดค่าปรับในอตัราเท่ากบัร้อยละ 
7.5 ตอ่ปีของจํานวนหนี "ค้างชําระนั "นๆ จนกวา่จะได้ชําระเสร็จสิ "น 

4. ในกรณีที(คูส่ญัญาได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามเงื(อนไขใดๆ ที(กําหนดในเหตผิุด
นดัหรือเหตแุหง่การบอกเลิกสญัญาตามสญัญานี " กองทนุรวมยงัคงมีหน้าที(ภายใต้
สัญญานี "และสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที( เช่าจนกว่าจะครบกําหนดตาม
ระยะเวลาที(กําหนดในหนงัสอืบอกกลา่ว 

5. เมื(อสญัญาเช่าฉบบันี "สิ "นสดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่า หรือระงบัลง
ด้วยเหตอืุ(นใด กองทนุรวมตกลงจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

ก. ยกเว้นกรณีที(ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี " สง่มอบทรัพย์ที(เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า พร้อม
กับส่วนควบและอุปกรณ์ที(ติดตรึงกับทรัพย์ที(เช่าตามสภาพของทรัพย์ที(เช่าใน
ขณะนั "น ซึ(งเป็นการชํารุดบกพร่องตามปกติ ตามที(ได้รับการบํารุงรักษาโดยกองทนุ
รวมตามที(ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี " 

ข. รับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในระยะเวลา
การเช่า 

[หากกองทนุรวมได้ชําระภาษีลว่งหน้าให้แก่หน่วยงานราชการที(เกี(ยวข้องแล้วก่อน
ระยะเวลาที(สญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลงหรือระงบัสิ "นลง ผู้ ให้เช่าจะคืนภาษีโรงเรือนและ
ที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวตามสดัส่วน
ให้แก่กองทนุรวม ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมได้ค้างชําระภาษีหรือมีภาระภาษีที(
ต้องชําระให้แก่หนว่ยงานราชการก่อนระยะเวลาที(สญัญาฉบบันี "สิ "นสดุลงหรือระงบั
สิ "นลง กองทนุรวมจะคืนภาษีโรงเรือนและที(ดิน และภาษีบํารุงท้องที(ของทรัพย์ที(เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วตามสดัสว่นให้แก่ผู้ให้เช่า] 
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คา่ภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์ และ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึ "นจากหรือเกี(ยวข้องกบัการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญา 

2.ผู้ให้เช่ามีหน้าที(รับผิดชอบภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที(จ่าย ภาษีมลูคา่เพิ(ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี ของตนเอง สาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า 

3. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด 
รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจ
เรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์ที(เช่าสาํหรับระยะเวลาก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า นบัจากวนัจดทะเบียนการ
เช่า กองทนุตกลงรับผิดชอบชําระภาษีโรงเรือนและสิ(งก่อสร้างอื(นใดบนที(ดินทั "งหมด 
รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื(นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที(อาจ
เรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื(องด้วยหรือที(เกี(ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์ที(เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า ทั "งนี "กองทนุจะสง่สําเนาใบเสร็จให้แก่ผู้ ให้เช่าเมื(อ
ผู้ให้เช่าร้องขอ เพื(อให้ผู้ให้เช่าสามารถตรวจสอบได้วา่กองทนุรวมได้ชําระภาษีแล้ว 

(9) สญัญาแตง่ตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

คูส่ญัญา กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล (กองทุน) และ  
บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

วนัที(สญัญามีผลใช้
บงัคบัและการแตง่ตั "ง
ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ให้สญัญามีผลใช้บงัคบันบัแตว่นัที(กองทนุเข้าลงทนุครั "งแรก โดยกองทนุตกลงแตง่ตั "ง
และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับการแต่งตั "งให้ปฏิบัติหน้าที(เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการฯ ตามเงื(อนไขและ
หลกัเกณฑ์ที(กําหนดไว้ในสญัญา โดยให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เริ(มปฏิบตัิหน้าที(นบั
แตว่นัที(สญัญามีผลใช้บงัคบั 
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หน้าที(ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

1. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบัติหน้าที(ทั(วไปในการบริหารและจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ของโครงการฯ โดยการปฏิบตัิหน้าที(ดงักลา่วจะต้องสอดคล้องกบั 
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั "งนี " เพื(อประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

2. ในกรณีมีหน้าที(ใดเพิ(มเติมจากข้อสญัญา ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตกลง
ร่วมกนักบักองทนุรวม เพื(อกําหนดหน้าที(เพิ(มเติมแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตาม
สมควรแก่กรณีเฉพาะที(เกี(ยวเนื(องกับการดําเนินงานของโครงการฯ และ/หรือที(
เกี(ยวเนื(องกบัการปฏิบตัิหน้าที(ตามที(กําหนดในสญัญาฉบบันี " ทั "งนี " เพื(อประโยชน์
ของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิที(จะได้รับ
คา่ตอบแทนสาํหรับการปฏิบตัิหน้าที(เพิ(มเติมดงักลา่วตามที(จะได้ตกลงกนัตอ่ไป  

อย่างไรก็ดี หากผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที(ตามที(ได้รับ
มอบหมายเพิ(มเติมจากกองทุนรวม ในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมมีสิทธิที(จะ
มอบหมายหน้าที(นั "นให้บคุคลอื(นปฏิบตัิแทนได้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม ทั "งนี " 
การปฏิบัติหน้าที(ของบุคคลดงักล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที(
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี " 

3. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงที(จะจัดให้มีบุคลากรเพื(อดูแลจัดการบริหาร
โครงการฯ ตามหน้าที(ตามสญัญาในเวลาและจํานวนที(เหมาะสม บคุลากรดงักลา่ว
จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี 
ครบถ้วนตามมตรฐานวิชาชีพ โดย ณ วันที(ลงนามในสัญญานี "ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะจดัสง่โครงสร้างทีมจดัการบริหารโครงการฯ เพื(อให้กองทนุรวม
พิจารณา และในกรณีที(จะมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างทีมจดัการบริหารโครงการฯ 
อยา่งมีนยัสาํคญั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสง่ข้อมลูการเปลี(ยนแปลงดงักลา่วให้
กองทนุรวมเพื(อพิจารณาอนมุตัิลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนการเปลี(ยนแปลง
โครงสร้างทีมจดัการบริหารโครงการฯ ในแตล่ะคราว 

4. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจดัทําแผนการดําเนินงานประจําปี เพื(อนําเสนอ
ขออนมุตัิจากกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจปรับเปลี(ยนแผนการดําเนินงานประจําปี
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสภาวะธุรกิจการตลาดและ
อุตสาหกรรม ในกรณีที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปรับเปลี(ยนแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานที(ปรับเปลี(ยนได้
ตอ่เมื(อกองทนุรวมอนมุต ิโดยกองทนุรวมจะไมป่ฏิเสธแผนการดําเนินงานประจําปี
ที(เสนอให้มีการปรับเปลี(ยนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ทั "งนี " บนหลกัการที(ว่าการ
ดําเนินการดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุ
รวม 
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หน้าที(ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (ตอ่) 

5. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงที(จะจัดให้มีและส่งมอบหนงัสือคํ "าประกันของ
ธนาคารพาณิชย์เพื(อการปฏิบตัิหน้าที(ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญานี "
ในวงเงินประกนั 1,000,000 (หนึ(งล้าน) บาท ให้แก่กองทนุรวม โดยให้หนงัสือคํ "า
ประกนัดงักลา่วมีระยะเวลาคํ "าประกนัปีตอ่ปี โดยจดัให้มีตลอดอายสุญัญา 

6. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสําเนาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที(เกี(ยวข้อง
กบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามความจําเป็นและสมควร ซึ(งรวมถึงชุดสําเนา
เอกสารประกอบยืนยนัการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึ(งรวมถึง สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที(ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ ดําเนินการ หรือ ติดต่อ
ประสานงาน เป็นระยะเวลาตลอดอายุสญัญา ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
พร้อมให้กองทุนรวมเหมราชและผู้ ที(เกี(ยวข้องตรวจสอบ และจะส่งมอบสําเนา
เอกสารดงักลา่วคือแก่กองทนุรวมเมื(อสญัญาฉบบันี "สิ "นสดุ 

คา่ตอบแทน (1) คา่จ้างบริหาร 

ระยะเวลา คา่จ้างบริหาร 

ปีที( 1 - 5 ร้อยละ 2 ของ รายได้จากการดําเนินงาน 

ปีที( 6 - 10 ร้อยละ 5 ของ รายได้จากการดําเนินงาน 

(2) คา่ธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า (ในกรณีที(เหมราชจดัหา) 

ก. คา่ธรรมเนียมในการจดัหาและดําเนินการให้ผู้ เช่ารายใหมเ่ข้าทําสญัญาเช่าของ
โครงการฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าเทา่กบัหรือตั "งแต ่3 (สาม) ปีขึ "นไป เทา่กบัคา่เช่า
ที(กองทนุรวมจะได้รับจํานวน 1 (หนึ(ง) เดือนต่อราย (ในกรณีระยะเวลาการเช่าไม่
ถึง 3 ปี ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมโดยคํานวณตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกบัระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี) 

ข. คา่ธรรมเนียมในการดําเนินการให้ผู้ เช่าเดิมต่อสญัญาเช่าของโครงการฯ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าเทา่กบัหรือตั "งแต ่3 (สาม) ปีขึ "นไป เทา่กบัคา่เช่าที(กองทนุรวมจะ
ได้รับจํานวน 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือนต่อราย (ในกรณีระยะเวลาการเช่าไม่ถึง 3 ปี 
ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมโดยคํานวณตามสดัส่วน
ระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกบัระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี) 

ในกรณีที(ผู้ เช่ารายใดที(ได้รับการแนะนําหรือจดัหาโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาเช่าและเข้าทําสัญญาเช่ากับผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 
จํากัด บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี(  จํากัด บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล 
เอสเตท (ระยอง) จํากัด และ บริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั ซึ(ง
เป็นเจ้าของโครงการฯ เดิม ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงคืนค่าธรรมเนียมในการ
จดัหาผู้ เช่ารายดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมตามสดัสว่นระยะเวลาที(เช่าคงเหลือตาม
สญัญาเช่า 
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คา่ตอบแทน (ตอ่) * รายได้จากการดําเนินงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถึง 
รายได้ที(มาจากค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื(น ๆ ที(ได้รับจริงจากการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

ข้อตกลงกระทําการ
หรือละเว้นกระทํา
การของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

1. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใดๆ รวมทั "งการลงนามในเอกสารใดๆ 
การให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที(ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที(ของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือเจ้าหน้าที(ของหนว่ยราชการอื(นใดในนาม
กองทนุรวม และจะไมก่่อภาระ หน้าที( ความผกูพนัใดๆ ในนามของกองทนุรวม หรือ 
เอ็มเอฟซี โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากกองทนุรวมหรือ เอ็มเอฟซี เป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าก่อนการดําเนินการดงักลา่ว  

2. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะปฏิบัติตามกฎหมายหลกัทรัพย์ในส่วนที(เกี(ยวกับ
คุณสมบัติของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ(งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที( สน. 25/2552 (“ประกาศ ก.ล.ต.”) อย่าง
เคร่งครัด หากมีการเปลี(ยนแปลงบุคลากรหลักในการจัดการ และบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจัดหาบุคลากรหลกัรายใหม่ที(มี
ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที(กําหนดในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ที(เกี(ยวข้อง และเป็นผู้ ที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคณุสมบตัิ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที(แทนบุคคลากรหลักรายเดิม และครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพื(อให้การบริหารจดัการโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื(อง และไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที(ต่างๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยฺตามที(กําหนดไว้
ในสญัญาฉบบันี "โดยไม่ชักช้า ทั "งนี " ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ(มเติม
ประกาศ ก.ล.ต. ดงักลา่ว กองทนุรวมตกลงจะแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบ
เป็นคราวๆ ไป 

3. ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการใดๆ ภายในอํานาจหน้าที(ตาม
มาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที(ยอมรับโดยทั(วไปของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม
เงื(อนไขของสญัญาฉบบันี " ซึ(งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม
เพื(อป้องกันมิให้กองทุนรวมปฏิบตัิผิดหน้าที( หรือฝ่าฝืนเงื(อนไขตามที(ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม และสญัญากับผู้ เช่ารายย่อยอย่างมีนัยสําคญั โดย
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบในทนัทีเมื(อมีเหตุการณ์ใดๆ 
หรือมีเหตอุนัควรทราบวา่การกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใดๆ ของกองทนุรวม
อาจถือว่าเป็นการปฏิบตัิผิดหน้าที( หรือฝ่าฝืนเงื(อนไขตามที(ได้ระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทุนรวม และ/หรือสญัญากับผู้ เช่ารายย่อยดงักลา่ว เพื(อให้กองทนุรวม
รับทราบและดําเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและทนัตอ่เวลาตอ่ไป 
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ระยะเวลาของ
สญัญา 

มีกําหนดระยะเวลา 10 ปีนบัตั "งแตว่นัที(สญัญามีผลใช้บงัคบั  

เมื(อครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรกและผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มิได้ปฏิบัติผิด
สญัญาฉบบันี "ในข้อที(เป็นสาระสาํคญั กองทนุรวมจะพิจารณาต่ออายสุญัญานี "ออกไปอีก
เป็นคราว คราวละไมเ่กิน 5 ปี โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งความประสงค์ที(จะ
ตอ่อายสุญัญาให้แก่กองทนุรวมเป็นหนงัสอืลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคแรก และกองทุนรวมจะแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสญัญา
ดงักลา่วภายใน 2 เดือน ทั "งนี " ให้เงื(อนไข และหลกัเกณฑ์ของสญัญาที(ต่อออกไปให้เป็นไป
ตามที(กําหนดไว้ในสญัญาเดิม ยกเว้นแต่ค่าตอบแทนและเงื(อนไขค่าตอบแทนที(คู่สญัญา
จะได้ตกลงกนัใหม ่

การเลกิสญัญา สญัญาอาจถกูยกเลิกได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดงัต่อไปนี " 
ทั "งนี " ให้คูส่ญัญาที(เกี(ยวข้องแจ้งการบอกเลกิสญัญาให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

1. กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ(งดงัตอ่ไปนี "  

(ก) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสั(งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลสั(งให้ล้มละลาย 
หรืออยูใ่นขั "นตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี  

(ข) มีการร้องขอให้ฟื"นฟกิูจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการ
ที(เกี(ยวข้องซึ(งสง่ผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการชําระหนี "
หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี "  

(ค) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เปลี(ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารในสว่นที(
เป็นสาระสําคญัอนัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญักบัการปฏิบตัิหน้าที(
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี "  

(ง) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที(ตามที(กําหนดในสัญญาฉบับนี "ในส่วนที(
เกี(ยวข้องกบัการเงินของกองทนุรวมโดยจงใจหรือโดยทจุริต  

(จ) หาก (ก) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื(อให้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามที(กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื(นที(เกี(ยวข้อง ภายใน 90 วันนับจากวันที(กองทุนรวมถอดถอนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือ (ข) กองทุนรวมปฏิเสธการแต่งตั "งบุคคลภายนอกตามที(ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เสนอแก่กองทนุรวม ให้กองทนุรวมบอกเลิกสญัญา และให้กองทุนรวม
พิจารณาแตง่ตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่ 

2. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งมีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ(งดงัตอ่ไปนี "  

(ก) กองทนุรวมเลกิกองทนุรวมตามที(กําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุ
รวม” ของรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม หรือในกรณีที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสั(งให้เลกิกองทนุรวม 
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การเลกิสญัญา 
(ตอ่) 

(ข) โครงการฯ ถกูทําลายทั "งหมดหรือได้รับความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัและกองทุน
รวมไมป่ระสงค์ที(จะจดัหาประโยชน์ในโครงการฯ ดงักลา่วอีกตอ่ไป อนัเป็นผลให้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไมส่ามารถปฏิบตัิตามหน้าที(ตามที(ระบไุว้ในสญัญาอีกตอ่ไป 

(ค) เมื(อมีการเปลี(ยนแปลงของกฎหมายที(เกี(ยวข้องอนัทําให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที(ของตนในสว่นที(เป็นสาระสาํคญัของสญัญานี "  

(ง) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที(ตามที(ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี "หรือ
ปฏิบตัิตามหน้าที(ดงักลา่วไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ (เว้นแตก่รณีที(กําหนดในสญัญา ซึ(งการไม่
ปฏิบตัิหน้าที(ดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกองทนุรวมหรือ
โครงการฯ หรือคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งและคู่สญัญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ไขเหตุผิด
สญัญาดงักลา่วภายใน 90 วนันบัจากวนัที(ได้รับแจ้งจากคูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดสญัญาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  

(จ) กองทนุรวมได้ดําเนินการขาย หรือให้เช่าโครงการฯ ทั "งหมดแก่ผู้ เช่าเพียงรายเดียวใน
คราวเดียว 

(10) สญัญาตกลงกระทําการ  

คูส่ญัญา กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล (กองทนุ) และ  

บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั 

บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั 

บริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั 

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั 

(เจ้าของทรัพย์สนิ) 

การชดเชยรายได้ ภายในระยะเวลา 3 ปีแรก นบัแต่วนัที(กองทนุรวมได้เข้าลงทนุโดยการซื "อกรรมสิทธิeและ
เช่าโครงการฯ ณ สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าของทรัพย์สินตกลงชดเชย
รายได้ส่วนต่างที(เกิดจากการที(รายได้จากการดําเนินงานต่อปี (ก่อนหกัภาษีหกั ณ ที(
จ่าย) ของกองทุนรวมที(เกิดขึ "นจริงตํ(ากว่ารายได้จากการดําเนินงานต่อปีขั "นตํ(า ซึ(งมี
จํานวนเงินเท่ากับ 369,287,820 บาท ต่อปี (“รายได้จากการดําเนินงานต่อปีขั "นตํ(า”) 
(คํานวณมาจากค่าเช่าในอตัราตารางเมตรละ 205 บาท ต่อเดือน คิดตามขนาดพื "นที(
โรงงานทั "งหมดของโครงการฯ จํานวน 150,117 ตารางเมตร)  

ในกรณีที(รายได้จากการดําเนินงานตอ่ปีมีจํานวนน้อยกวา่รายได้จากการดาํเนินงานตอ่ปี
ขั "นตํ(า เหมราชพัฒนาที(ดินในฐานะผู้ บริหารทรัพย์สินตกลงแจ้งแก่กองทุนรวมและ
เจ้าของทรัพย์สนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื(อรวบรวมจํานวนเงินสว่นที(ตํ(ากวา่รายได้จาก 
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การชดเชยรายได้ 
(ตอ่) 

การดําเนินงานต่อปีขั "นตํ(า (ตามที(เกิดขึ "นจริง) จากเจ้าของทรัพย์สินตามสดัส่วนความ
เป็นเจ้าของของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละราย โดยจะชดเชยรายได้สว่นต่างดงักลา่วให้แก่
กองทนุรวมเป็นรายเดือนตามวิธีการคํานวณซึ(งคู่สญัญาจะตกลงกนั ทั "งนี " คู่สญัญาตก
ลงจะดําเนินการปรับปรุงมูลค่าเงินชดเชยเป็นรายไตรมาสให้แล้วเสร็จภายใน 10 วนั
หลงัจากวนัสิ "นไตรมาสนั "น ๆ 

 “รายได้จากการดําเนินงาน” (Gross Property Operating Revenue) หมายถึง รายได้
ที(มาจากค่า เช่า  ค่าบริการ  และรายได้ อื(นๆ  จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  

ในกรณีที(เจ้าของทรัพย์สินรายใดไม่ชดเชยส่วนต่างที(เกิดจากการที(รายได้จากการ
ดําเนินงานต่อปี (ก่อนหกัภาษีหกั ณ ที(จ่าย) ของกองทนุรวมที(เกิดขึ "นจริงตํ(ากว่ารายได้
จากการดําเนินงานต่อปีขั "นตํ(า เหมราชพัฒนาที(ดินตกลงรับผิดชอบชําระส่วนต่าง
ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมแทนเจ้าของทรัพย์สนิรายนั "นๆ  

นอกจากนี " เหมราชพฒันาที(ดิน ตกลงสง่มอบหนงัสือคํ "าประกนัของบริษัท เพื(อประกัน
การชําระเงินในสว่นที(ตํ(ากวา่รายได้จากการดําเนินงานต่อปีขั "นตํ(า ของเจ้าของทรัพย์สิน
ทกุราย ตามที(ระบใุนข้อ 1 วรรคแรก ให้แก่กองทนุรวม โดยให้หนงัสือคํ "าประกนัดงักลา่ว
มีระยะเวลาคํ "าประกนั 3 ปี นบัแตว่นัที(กองทนุรวมได้เข้าลงทนุโดยการซื "อกรรมสิทธิeและ
เช่าโครงการฯ ณ สาํนกังานที(ดินที(เกี(ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

การชดเชยสว่น
ตา่งของ
คา่ใช้จา่ย
ดําเนินงาน 

สําหรับระยะเวลา 3 ปีนับตั "งแต่วันที(กองทุนรวมจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิeและเช่า
โครงการฯ จากเจ้าของทรัพย์สิน ณ สํานกังานที(ดินที(เกี(ยวข้อง กองทุนรวมตกลงชําระ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการโครงการฯ (Operating Expenses) (ข) ค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สิน (Maintenance Costs) (ค) ค่าเบี "ยประกนัความเสี(ยงภยัในทรัพย์สิน 
และ (ง) ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินสว่นกลาง (หากมี) เพื(อรักษาสภาพทรัพย์สินให้เหมาะสม
กบัการให้เช่าตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม [อาทิ การดแูลรักษาความสะอาด การดแูล
รักษาถนนและที(จอดรถ แนวรั "ว แนวกําแพง การจัดสวนและภูมิทัศน์ด้านนอกของ
โครงการฯ] (“คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน”) ตามคา่ใช้จ่ายที(เกิดขึ "นจริงแต่ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4 
ของรายได้จากการดําเนินงาน ทั "งหมดของกองทุนรวมต่อปี โดยกองทุนรวมจะชําระ
คา่ใช้จ่ายตามจํานวนและกําหนดเวลาชําระเงินที(ได้ตกลงกบัผู้ จําหนา่ยและหรือผู้ให้บริการ 

ในกรณีที(คา่ใช้จ่ายดําเนินงานดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 4 ของรายได้จากการดําเนินงาน 
(Gross Property Operating Revenue) ของกองทนุรวมต่อปี เจ้าของทรัพย์สินตกลง
รับผิดชอบส่วนเกินของค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามสดัส่วนการเป็นเจ้าของของเจ้าของ
ทรัพย์สนิแตล่ะรายตามจํานวนที(เกิดขึ "นจริง 

ทั "งนี " ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการให้กองทนุรวมเป็นผู้ ว่าจ้าง ผู้ จําหน่ายหรือ 
ผู้ให้บริการ รวมถึงเข้าทําสญัญาโดยตรงกบับคุคลดงักลา่ว  
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4.1.6 สรุปภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

1. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ขยายตวัลดลงเมื(อเปรียบเทียบกบัไตรมาส
แรก โดยปัจจยัสนบัสนนุหลกัยงัคงมาจากการบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชนเป็นหลกั สําหรับการ
ขยายตวัของภาคการผลิตยงัคงต้องอาศยัปัจจยัสนบัสนุนจากกลุ่มโรงแรม ภตัตาคาร อสงัหาริมทรัพย์ 
การค้าปลีกค้าส่ง และภาคการเงิน ทั "งนี " ภาพรวมของการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ(งปีหลงั
ได้รับแรงสนบัสนนุจากภาวะเศรษฐกิจโลกที(ปรับตวัขึ "นในช่วงครึ(งปีแรก และจากมาตรการของภาครัฐ 
รวมทั "งการขยายตวัสงูของการทอ่งเที(ยว 

ในภาคอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั "นยงัคงมีการขยายตวัต่อเนื(อง แม้ว่าจะปรับชะลดลงเล็กน้อยเมื(อ
เทียบกับไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี อุปสงค์ความต้องการซื "อที(อยู่อาศัยยังคงขยายตัวต่อเนื(อง อีกทั "ง
ปัจจยัพื "นฐานด้านการลงทนุและความเชื(อมั(นทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑ์ที(ดี โดยเฉพาะการขยายตวัของ
มลูค่าโครงการที(ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุที(มีสงูถึงเกือบร้อยละ 120 ในปี 2555 และร้อยละ 33 ใน
ครึ(งแรกของปี 2556 ซึ(งคาดว่าจะทยอยก่อสร้างและเข้าลงทุนอย่างต่อเนื(อง (ที(มา: สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต)ิ   

2. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม/นิคมอตุสาหกรรม 

แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที(มีการปรับชะลอตวัลง ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นั "นยงัคงเป็น
ภาคธุรกิจที(ยงัไมไ่ด้รับผลกระทบโดยตรง และมีทิศทางที(แตกต่างกนัไปตามประเภทของอสงัหาริมทรัพย์ 
สําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื(อการอตุสาหกรรมนั "นยงัคงมีผลการดําเนินการและทิศทางที(ดี ซึ(งมลูค่า
การลงทนุที(ยื(นขอจดทะเบียนกับสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยงัคงเพิ(มขึ "นร้อยละ 
15.3 เมื(อเปรียบเทียบกบัปีที(แล้ว กลุม่อตุสาหกรรมที(มีความโดดเดน่และเป็นแรงขบัเคลื(อนในไตรมาสที( 2 
นี "คือกลุม่บริการอตุสาหกรรมและโครงสร้างพื "นฐาน กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ และกลุม่โลหะภณัฑ์  

ในสว่นของอปุสงค์สําหรับพื "นที(ภาคอตุสาหกรรมยงัคงอยู่ในทิศทางบวก โดยเฉพาะในพื "นที(ทางโดยรอบ
กรุงเทพมหานคร พื "นที(แถบปราจีนบรีุ และพื "นที(ทางด้านอีสเทิร์นซีบอร์ด 

ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE Thailand) พบว่าอปุทานของ
โรงงานอตุสาหกรรมสําเร็จรูปให้เช่า (Ready – Built Factories: RBFS) ณ ไตรมาสที( 2 ของปี 2556 นั "น
เพิ(มขึ "นคิดเป็นร้อยละ 8.1 เมื(อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555 ทั "งนี " อตัราการเช่าพื "นที(อยู่ใน
อตัราประมาณ 81% หรือปรับตวัลดลงประมาณ 2% จากไตรมาสที(ผา่นมา 
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ที(มา : CBRE Thailand 

จํานวนใบอนญุาตโรงงานในประเทศไทย ในปี 2003 ถึง ไตรมาสที( 2 ปี 2013 

 

ที(มา: CBRE ไตรมาสที( 2 ปี 2013, กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE Thailand) จํานวนใบอนญุาต
โรงงาน (Factory Licenses) ณ ไตรมาสที( 2 ปี 2013 มีทั "งหมดจํานวน 129,314 ใบ โดยเพิ(มขึ "นจํานวน 
599 ใบจากไตรมาสที( 1 ในปี 2013 หรือประมาณร้อยละ 2.00 และมีแนวโน้มเพิ(มขึ "นอยา่งตอ่เนื(องตั "งแตปี่ 
2004 จนถึงปัจจบุนั 

3. แนวคิด อปุทาน อปุสงค์ และสภาวะการแขง่ขนัโรงงานมาตรฐานให้เชา่ 

3.1 แนวคิดของโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั(วไปจะเริ(มต้นจากการพัฒนาที(ดินอุตสาหกรรม การจัดสร้าง
โครงสร้างพื "นฐานในที(ดินอตุสาหกรรมและการขายที(ดินให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื(อ
ก่อสร้างโรงงานผลติสนิค้า  

• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงินลงทนุเพื(อเป็นเจ้าของโรงงานเอง หรืออาจเลือกเช่า
โรงงานเพื(อลดต้นทุนในการดําเนินการ และลดความเสี(ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที(อาจ
เกิดขึ "น โดยเฉพาะอย่างยิ(งหากการให้เช่าโรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพื(ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบการให้แก่ผู้ ประกอบการ ทั "งนี " ในอดีตที(ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการชาวตา่งชาติจํานวนมากที(เข้ามาตั "งฐานการผลติในประเทศไทยโดยไมต้่องการถือ
กรรมสทิธิeในโรงงาน 

3.2 อปุทานของโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

ผู้พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพื(อขาย/ให้เชา่ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี " 

• ผู้พฒันาโรงงานบนที(ดินอตุสาหกรรมที(ตนเองพฒันาขึ "น ได้แก่ เจ้าของนิคมอตุสาหกรรม  

• ผู้พฒันาโรงงานบนที(ดินอตุสาหกรรมที(ซื "อ/เช่าจากเจ้าของที(ดินอตุสาหกรรม เช่น บริษัท ซึ(งสร้าง
โรงงานมาตรฐานเพื(อให้เช่าบนที(ดินที(ซื "อจากเจ้าของที(ดินอุตสาหกรรมในทําเลที(ตั "งที(
หลากหลาย 

3.3 อปุสงค์ของโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

การเลือกเช่าโรงงานเป็นทางเลือกหนึ(งของผู้ประกอบการที(ไม่ต้องการเป็นเจ้าของโรงงาน เพื(อลด
ต้นทนุของโครงการ และเพื(อเพิ(มความยืดหยุน่ในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ(งในช่วงที(มีความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ที(มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน นอกจากนี " วงจรชีวิตของ
ผลติภณัฑ์ที(มีแนวโน้มสั "นลง ตลอดจนการให้ความสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุล้วนแต่
เป็นปัจจยัเสริมให้ผู้ประกอบการมีความต้องการเช่าโรงงานแทนการลงทนุเป็นเจ้าของโรงงานเอง  

ประเทศไทยตั "งอยู่ในทําเลที(ตั "งที(ดีสําหรับการลงทุน เนื(องจากตั "งอยู่ในศูนย์กลางของทวีปเอเชีย 
นอกจากนี " ประเทศไทยยงัมีแรงงานที(มีทกัษะ มีระบบโครงสร้างพื "นฐานที(ดี รวมทั "งมีกฎระเบียบตา่งๆ 
ที(เอื "ออํานวยต่อการลงทุน การเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลให้มี
ความต้องการเช่าโรงงานมากขึ "น 
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3.4 สภาวะการแขง่ขนัโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

การแขง่ขนัในธุรกิจนี "ยงัจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง เนื(องจากมีผู้ประกอบการน้อยราย และใช้เงินลงทนุ
มาก ผู้แขง่ขนัโดยตรงคือ นิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ในทําเลเดียวกนั ได้แก่ บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน 
จํากดั (มหาชน), บริษัท ไทยคอนอินดสัเทรียล คอนเน็คชั(น จํากดั (มหาชน), บริษัท อมตะ ซมัมิท 
เรดดี " บิลด์ จํากัด และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมปิ( นทองอินดสัเตรียลปาร์ค จํากัด หากมีผู้ เข้ามา
แข่งขันรายใหม่จะต้องใช้เงินทุนสูง และต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการที(มีความ
หลากหลายทั "งในด้านทําเลที(ตั "ง รูปแบบ และขนาด  

4.1.7 จดุเดน่ของกองทนุ 

• เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที(มีศักยภาพ ตั "งอยู่ในทําเลที(ดี อยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม / เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม และได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมจากทางภาครัฐ  

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่ารวม 104 โรงงาน พื "นที(ให้เช่ารวม 150,117 ตาราง
เมตร ตั "งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม 4 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ นิคม
อตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ดอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) และเขต
ประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ(งกําหนดให้ผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดหาระบบ
โครงสร้างพื "นฐาน สาธารณปูโภค และการบริการที(ได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการที(ดําเนินงานอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรม นอกจากนี "รัฐบาลยงัได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การ
อนุญาตให้บริษัทต่างประเทศครอบครองที(ดินในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
ผ่อนผนักฎและข้อบงัคบัการอนุมตัิต่างๆ โดยสิทธิประโยชน์ดงักล่าวจะมีอยู่เฉพาะที(ดินที(ตั "งอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมและขึ "นอยูก่บันิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรม
แต่ละแห่งนั "นๆ ด้วยปัจจัยข้างต้นจึงเป็นสิ(งจูงใจให้ผู้ เช่าโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมแต่ละแห่งจะต่อสญัญาการเช่าโรงงานที(นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม
นั "นๆ เพื(อรักษาสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว 

• อสงัหาริมทรัพย์มีอตัราการเช่าสงู และมีผลการดําเนินการที(ดี  

อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั "น ณ วนัที( 30 กันยายน 2556 อสงัหาริมทรัพย์ที(มีการเปิด
ดําเนินการแล้วนั "นมีอตัราการเช่าเฉลี(ยเท่ากับร้อยละ 93 ซึ(งหากพิจารณาร่วมกับข้อมูลที(ผ่านมาของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว พบวา่ผลการดําเนินการอยู่ในระดบัที(ดีมาโดยตลอด และหากพิจารณาถึงอตัรา
การเช่าในช่วง 3 ปีย้อนหลังล่าสุด จะเห็นว่าอัตราการเช่าเฉลี(ยจะสูงถึงร้อยละ 87 โดยผู้ เช่าที(เช่า
อสงัหาริมทรัพย์จะมีอายคุงเหลอืเฉลี(ยประมาณ 2 ปี ซึ(งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คาดว่าผู้ เช่าสว่นใหญ่จะ
ทําการต่ออายสุญัญาเช่าต่อไปอีก เนื(องจากผู้ เช่าส่วนใหญ่ได้ลงทนุติดตั "งเครื(องจกัรและอปุกรณ์ในการ
ประกอบกิจการซึ(งจะมีต้นทนุสงูในการเคลื(อนย้าย อีกทั "งผู้ เช่ายงัคงต้องการได้รับสทิธิประโยชน์ที(ภาครัฐมี
ให้กบันิคมอตุสาหกรรมหรือเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหลา่นั "นตอ่ไป 
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• ผู้ เช่ารายยอ่ยมีศกัยภาพและมีความหลากหลาย  

อสังหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั "นมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที(ดี นอกจากจะมีปัจจัย
สนบัสนนุในด้านของอตัราการเช่าและผลการดําเนินงานที(ดีแล้ว กลุม่ลกูค้าหรือผู้ เช่าก็นบัเป็นกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายที(มีศักยภาพและมีความหลากหลายทั "งในแง่ของสญัชาติ และประเภทของธุรกิจ ซึ(งหาก
พิจารณาด้านสญัชาติจะพบวา่อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุนั "นรองรับความต้องการของลกูค้าได้
จากหลากหลายประเทศ โดยจะเห็นได้จากสดัสว่นเกือบครึ(งเป็นกลุม่ผู้ เช่าที(ผสมผสานจากหลายประเทศ 
สําหรับประเทศที(เป็นกลุ่มผู้ เช่าหลกัคือ กลุ่มบริษัทจากประเทศญี(ปุ่ น ซึ(งเป็นกลุ่มอุปสงค์หลกัของภาค
ธุรกิจนี " และกลุ่มผู้ เช่าที(เป็นอนัดบัรองลงมาคือกลุ่มบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ ส่วนในแง่ของประเภท
ธุรกิจ กลุม่ผู้ เช่าหลกัก็คือกลุม่ธุรกิจประเภทยานยนต์ ซึ(งเป็นผลมาจากทําเลที(ตั "งของทรัพย์สินที(เป็นพื "นที(
เป้าหมายที(ใกล้เคียงกบัเส้นทางขนสง่ ทา่เรือ และบริษัทที(เอื "อประโยชน์ซึ(งกนัและกนั  ด้วยศกัยภาพและ
ความหลากหลายในกลุม่ผู้ เช่าดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของทรัพย์สินทั "งในแง่ของคณุภาพ 
ทําเลที(ตั "ง และศกัยภาพในการสร้างรายได้ 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีประสบการณ์ที(ยาวนานและมีความชํานาญในการบริหารทรัพย์สินประเภท
โรงงานให้เช่า 

บริษัทจัดการได้แต่งตั "งบริษัท เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม ซึ(งบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทชั "นนําของประเทศไทยในการ
พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า โดยบริษัทจัดตั "งขึ "นเมื(อวนัที( 15 สิงหาคม 2531 ได้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน (Public Company) เมื(อวนัที( 12 กรกฎาคม 2536 มีความเชี(ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะเกี(ยวกบันิคมอตุสาหกรรม และสาธาณปูโภคต่างๆ ทั "งนี "ได้ดําเนินการ
ในธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานสําเร็จรูป เพื(อขายหรือให้เช่าแก่ผู้ลงทุนในเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมตา่งๆมากวา่ 20 ปี 

ปัจจุบนับริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) มีที(ดินและโรงงานสําเร็จรูปที(อยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการ ซึ(งตั "งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เขต
ประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง 

• โอกาสในการเติบโตจากการลงทนุเพิ(มเติมในทรัพย์สนิประเภทโรงงานให้เช่า 

เนื(องจากภาคอตุสาหกรรมเริ(มมีการฟื"นตวั ประกอบกบัทิศทางธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้เช่ายงัคงมีความ
ต้องการสงู และมีอตัราการเช่าอยู่ในระดบัที(ดี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที(ดีขึ "นสําหรับภาคธุรกิจนี " อีกทั "ง 
บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) เป็นหนึ(งในบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภาคอตุสาหกรรมชั "น
นําของประเทศไทย ซึ(งมีแผนการขยายโครงการและพัฒนาพื "นที( อื(นของบริษัท เพื(อพัฒนาเป็น
อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับภาคอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนื(อง ซึ(งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการลงทนุเพิ(มเติมของ
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กองทนุรวมในอนาคต นอกจากนี "กองทนุรวมยงัมีโอกาสในการลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
อตุสาหกรรมของบริษัทอื(นๆ ด้วยเช่นเดียวกนั 

• ความได้เปรียบทางด้านทําเลที(ตั "งของอสังหาริมทรัพย์ที(จะลงทุนในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม  

� นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 

� อยูใ่กล้โรงงานผู้ผลิตชิ "นสว่นประกอบรถยนต์ ซึ(งจะดึงดดูผู้ประกอบการต่างๆ ที(เกี(ยวข้องให้มา
อยูบ่ริเวณนี "  

� อยูใ่กล้กบัทา่เรือแหลมฉบงั ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตรซึ(งสง่ผลดีตอ่การขนสง่สนิค้า 

� อยูใ่กล้กบัทา่เรือมาบตาพดุ ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตรซึ(งสง่ผลดีตอ่การขนสง่สนิค้า 

� ใกล้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ซึ(งเป็นถนนสายหลกัและสามารถไปยัง
สนามบินสวุรรณภมูิ ซึ(งเป็นศนูย์กลางการบินและการขนสง่สนิค้าในภมูิภาคอาเซียน 

� ภายในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุมีพื "นที(เขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) เป็นพื "นที(
ที(ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอากรแก่บริษัทต่างๆ ที(ผลิตเพื(อส่งออก และเขตอุตสาหกรรม
ทั(วไป (General Industrial Zone) 

� มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื "นฐานที(มีประสทิธิภาพ 

� มีระบบระบายนํ "าที(มีประสทิธิภาพ ป้องกนัการนํ "าทว่ม 

� นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

� อยูใ่กล้โรงงานผู้ผลิตชิ "นสว่นประกอบรถยนต์ ซึ(งจะดึงดดูผู้ประกอบการต่างๆ ที(เกี(ยวข้องให้มา
อยูบ่ริเวณนี " รวมถึงผู้ผลติยานยนต์รายใหญ่ตั "งอยูใ่นนิคมนี "ด้วย อยา่งเช่น จีเอ็ม, มาสด้า, ฟอร์ด 
เป็นต้น 

� กลายเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจรที(ใหญ่ที(สุดในโลก โดยมีบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และ
อตุสาหกรรมตอ่เนื(องรวมทั "งสิ "นกวา่ 100 ราย โดยมีกําลงัการผลิตคิดเป็น 1 ใน 3 ของกําลงัการ
ผลติยานยนต์ทั "งหมดของประเทศไทย 

�  ปัจจุบนัมีพื "นที(นิคมรวมทั "งสิ "นประมาณ 9,150 ไร่ (3,660 เอเคอร์) โดยมีพื "นที(พฒันาแล้วและ
กําลงัพฒันาประมาณ 8,560 ไร่ (3,424 เอเคอร์) 

� อยูใ่กล้กบัทา่เรือแหลมฉบงั ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรซึ(งสง่ผลดีตอ่การขนสง่สนิค้า 

� อยูใ่กล้กบัทา่เรือมาบตาพดุ ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตรซึ(งสง่ผลดีตอ่การขนสง่สนิค้า 

� ใกล้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ซึ(งเป็นถนนสายหลกัและสามารถไปยัง
สนามบินสวุรรณภมูิ ซึ(งเป็นศนูย์กลางการบินและการขนสง่สนิค้าในภมูิภาคอาเซียน 

� ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มีพื "นที(เขตประกอบการเสรี (Freetrade 
Zone) เป็นพื "นที(ที(ให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีและอากรแก่บริษัทตา่งๆ ที(ผลติเพื(อสง่ออก และเขต
อตุสาหกรรมทั(วไป (General Industrial Zone) 

� มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื "นฐานที(มีประสทิธิภาพ 
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� มีระบบระบายนํ "าที(มีประสทิธิภาพ ป้องกนัการนํ "าทว่ม 

� นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

� อยูใ่กล้โรงงานผู้ผลิตชิ "นสว่นประกอบรถยนต์ ซึ(งจะดึงดดูผู้ประกอบการต่างๆ ที(เกี(ยวข้องให้มา
อยูบ่ริเวณนี " รวมถึงผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ตั "งอยู่ในนิคมนี "ด้วย อย่างเช่น ซูซูกิ, ฟอร์ด เป็นต้น 
รวมถึงกลุม่ไทยซมัมิท ซึ(งเป็นผู้ผลติอะไหลร่ถยนต์ที(ใหญ่ที(สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

� พื "นที(ส่วนใหญ่ตั "งอยู่ในจงัหวดัระยอง และมีพื "นที(บางส่วนอยู่ในจังหวดัชลบุรี มีพื(นที(บางส่วน
ติดตอ่กบันิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มีเส้นทางรถยนต์ติดต่อกนัโดยตรงระหว่าง 
2 นิคม 

� โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลติรถยนต์ 

� มีพื "นที(ประมาณ 8,350 ไร่ (3,340 เอคเคอร์) โดยมีพื "นที(พัฒนาแล้วและพื "นที(กําลังพัฒนา
ประมาณ 7,900 ไร่ 

� อยูใ่กล้กบัทา่เรือแหลมฉบงั ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตรซึ(งสง่ผลดีตอ่การขนสง่สนิค้า 

� อยูใ่กล้กบัทา่เรือมาบตาพดุ ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตรซึ(งสง่ผลดีตอ่การขนสง่สนิค้า 

� ใกล้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ซึ(งเป็นถนนสายหลกัและสามารถไปยัง
สนามบินสวุรรณภมูิ ซึ(งเป็นศนูย์กลางการบินและการขนสง่สนิค้าในภมูิภาคอาเซียน 

� ภายในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดมีพื "นที(เขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) 
เป็นพื "นที(ที(ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอากรแก่บริษัทต่างๆ ที(ผลิตเพื(อส่งออก และเขต
อตุสาหกรรมทั(วไป (General Industrial Zone) 

� มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื "นฐานที(มีประสทิธิภาพ 

� มีระบบระบายนํ "าที(มีประสทิธิภาพ ป้องกนัการนํ "าทว่ม 

� เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 

� ใกล้กบัทางหลวงสายหลกัหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ซึ(งเป็นถนนสายหลกัและสามารถไปยงั
สนามบินสวุรรณภมูิ ซึ(งเป็นศนูย์กลางการบินและการขนสง่สินค้าในภมูิภาคอาเซียน ระยะทาง
ประมาณ 97 กิโลเมตร 

� เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื(อรองรับอุตสาหกรรมที(เกี(ยวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง เซรามิค กระดาษและบรรจภุณัฑ์ โลหะและไฟฟ้า 

� มีพื "นที(ประมาณ 3,700 ไร่ (1,480 เอเคอร์) 

� ตั "งอยูใ่กล้กบักรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร 

� มีโครงสร้างพื "นฐานทางอตุสาหกรรมและระบบการสื(อสารที(มีคณุภาพสงู และนํ "าที(บริบรูณ์จาก
เขื(อนป่าสกัชลสทิธิeกวา่ 80 ล้านลกูบาศก์เมตร  

� ระบบป้องกันนํ "าท่วม มีคั "นดินสงูกว่า 2 เมตร รอบล้อม เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
สระบรีุ 
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4.2 การลงทนุในอนาคต 

บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุเพื(อให้ได้มาและมีไว้ซึ(งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี " 

(1) การลงทนุเพิ(มเติมและ/หรือปรับการลงทนุ (Investment Portfolio) โดยอาจทําการซื "อ ขายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้กับกองทุน โดยมีแนวทางการลงทุนและบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตและ
ทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน โดยเบื "องต้นจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ(ง
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทที(ดินพร้อมโรงงาน อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และโกดงัสนิค้า เป็นต้น 

(2) การลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงการที(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หลกัทรัพย์อื(น และ/หรือการ
หาดอกผลอื(นโดยวิธีอื(นใดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื(นที(เกี(ยวข้อง ทั "งที(มีผลบงัคบัใช้อยูปั่จจบุนัและที(จะแก้ไขเพิ(มเติมในอนาคต 

(3) การลงทนุเพิ(มเติมในทรัพย์สนิที(กองทนุเข้าลงทนุครั "งแรก เช่น ในกรณีที(ผู้ เช่าดําเนินการก่อสร้างอาคารและสิ(ง
ปลกูสร้างเพิ(มในอนาคตบนที(ดินที(เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีเงื(อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
กองทนุรวมและผู้ เช่า ทั "งนี " ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามข้อนี "เองทั "งสิ "น 

อนึ(ง บริษัทจดัการจะคํานงึถึงผลประโยชน์ของกองทนุรวมโดยรวมเป็นสาํคญั และการลงทนุของกองทนุรวมจะเป็นไป
ตามขอบเขตที(ระบใุนโครงการนี " และไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศที(เกี(ยวข้อง 

4.3 ความเสี(ยงในการลงทนุของกองทนุรวม  

ผู้ลงทนุควรศกึษาปัจจยัความเสี(ยงของกองทนุรวมอยา่งละเอียดก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ความเสี(ยงอนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัหลายประการ ซึ(งรวมถึงปัจจยัความเสี(ยงตามที(ได้ระบไุว้ในที(นี " ความไม่แน่นอนที(อาจเกิดขึ "นรวมถึงความเสี(ยง
อื(นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ที(บริษัทจดัการไม่อาจควบคมุหรือคาดหมายได้ในขณะนี " แต่อาจ
กลายเป็นความเสี(ยงที(มีนยัสาํคญัในอนาคตซึ(งหากเกิดขึ "นอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมและมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

คําอธิบายเกี(ยวกบัแนวทางการบริหารของบริษัทจัดการเพื(อลดความเสี(ยง มาตรการรองรับความเสี(ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทนุรวมในการลดความเสี(ยงข้อใดข้อหนึ(งไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความเสี(ยงต่างๆ ตามที(ระบใุน
เอกสารฉบบันี "จะลดลงหรืออาจไมเ่กิดขึ "น เนื(องจากความสาํเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี(ยงยงัขึ "นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการที(อยูน่อกเหนือจากการควบคมุของบริษัทจดัการ 

• ความเสี(ยงจากการเปลี(ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจยัมหภาคอื(นๆ  

แม้วา่ในปัจจบุนัสภาวะทางการเมืองภายในประเทศเริ(มมีเสถียรภาพมากขึ "น แตก่ารแก้ไขปัญหาตา่งๆ ที(สะสม
ในหลายปีที(ผ่านมา ทั "งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจยงัคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสกัระยะหนึ(ง แต่เศรษฐกิจ
ไทยนา่จะมีการฟื"นตวัอย่างชดัเจนมากขึ "น โดยเฉพาะด้านการท่องเที(ยวและการกระตุ้นการอปุโภคบริโภคใน
ประเทศ ตลอดจนการลงทุนภาครัฐในระบบสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟ
ความเร็วสงู และรถไฟรางคู่ เป็นต้น น่าจะสง่ผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการตดัสินใจเช่าโรงงานของ 
ผู้ เช่าในปัจจุบนัและผู้ ที(กําลงัสนใจจะเช่าโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ(งผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ(งเป็น
กลุม่ผู้ เช่าหลกัของอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ นอกจากนี " ความผนัผวนดงักลา่วยงัอาจมีผลกระทบ
ตอ่อตัราคา่เช่าอีกด้วย 
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• ความเสี(ยงจากการแขง่ขนั 

ผู้ประกอบการในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกบักองทนุรวมอาจนํามาซึ(งการแข่งขนัที(สงูทั "งในด้านการ
ลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการแสวงหาผู้ เช่า ซึ(งการแข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากนี " บริษัทคู่แข่งดังกล่าวหลายแห่งต่างมีแหล่งเงินทุนและปัจจัย
สนบัสนนุอื(นๆ ที(อาจเอื "อให้สามารถแข่งขนักบักองทนุได้ ซึ(งการแข่งขนัดงักลา่วอาจเพิ(มต้นทนุในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือลดอตัราการเช่า และ/หรืออตัราคา่เช่าที(กองทนุรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่า 

• ความเสี(ยงจากความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่า 

ความสาํเร็จทางด้านการเงินของกองทนุรวมสว่นหนึ(งขึ "นอยู่กบัความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ เช่าและ
ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่า ดงันั "น ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้ เช่ารายใหญ่หรือผู้ เช่า
รายเล็กจํานวนหลายรายรวมกัน อตัราการว่างของโรงงานเนื(องจากการผิดสญัญาของผู้ เช่า หรือการไม่ต่อ
สญัญาเช่าหลกัจากสญัญาเช่าหมดอายอุาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม โดย
ปกติผู้ เช่าจะจ่ายเงินประกนัการเช่าเป็นมลูคา่เทา่กบัค่าเช่า 3 – 5 เดือน ซึ(งกองทนุรวมสามารถยึดเงินประกนั
การเช่าดงักลา่วได้ หากกองทนุรวมไมส่ามารถเรียกเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่าได้ตามกําหนด อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที(
กองทนุรวมจําเป็นต้องให้ผู้ เช่าย้ายออกตามกฎหมายเนื(องจากผู้ เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหรือหรือผิดสญัญาเช่า
นั "น ระยะเวลาตามกฎหมายที(ใช้ในการบงัคบัผู้ เช่าให้ออกจากพื "นที( และ/หรือเวลาที(ใช้ในการหาผู้ เช่าใหมอ่าจ
นานเกินกวา่ 3 – 6 เดือน ซึ(งความลา่ช้าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทนุรวม  

• ความเสี(ยงจากการยกเลกิหรือไมต่อ่สญัญาเช่า 

ในกรณีที(สญัญาเช่ามีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่า หรือในกรณีที(สภาพตลาดมีการ
เปลี(ยนแปลงซึ(งอาจจะสง่ผลให้ผู้ เช่าเรียกร้องให้มีการปรับเปลี(ยนเงื(อนไขในสญัญาเช่า ซึ(งเงื(อนไขที(ปรับเปลี(ยน
ดงักลา่วอาจเป็นเงื(อนไขที(เป็นการเอื "อประโยชน์ต่อกองทนุน้อยลงหากเปรียบเทียบกบัสญัญาเช่าที(ได้ทําไว้ใน
ปัจจบุนั หรือในกรณีที(มีผู้ เช่าจํานวนมากไม่ต่ออายสุญัญาเช่าและกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มา
ทดแทนผู้ เช่ารายเดิมได้ในเวลาอนัสมควร กรณีและเหตกุารณ์ต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นอาจสง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่กระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

• ความเสี(ยงจากภยัธรรมชาติและ/หรืออทุกภยั 

อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุอาจได้รับความเสยีหายจากภยัธรรมชาติและ/หรืออทุกภยั (ภยันํ "าท่วม) 
ที(เกิดขึ "นได้ ซึ(งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อทั "งผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุ ทางด้านฐานะทางการเงิน 
หรือผลการดําเนินงาน หรือการไม่ต่ออายสุญัญาเช่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละ
นิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมของกลุม่บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ที(กองทนุ
รวมจะลงทุนมีที(ตั "งอยู่ในระดบัสงูกว่านํ "าอย่างมาก ตั "งแต่ +44 เมตรเหนือระดบันํ "าทะเลปานกลางของเขต
ประกอบการเหมราชระยอง ไปจนถึง +134 เมตรเหนือระดบันํ "าทะเลปานกลางของนิคมอตุสาหกรรมเหมราช
ชลบรีุ สว่นเขตประกอบการเหมราชสระบรีุไมไ่ด้ตั "งอยูใ่นเขตพื "นที(รับนํ "าของลุม่นํ "าเจ้าพระยา และมีจุดเชื(อมกบั
คลองหนองรู คลองเพรียว และคลองระพีพัฒน์ ซึ(งเขตประกอบการเหมราชสระบุรี ตั "งอยู่ในพื "นที(ที(สูงกว่า
ระดับนํ "าทะเลปานกลาง 4 – 8 เมตร และสูงกว่าระดับนํ "าในคลองทั "งสามที( 2 – 4 เมตร นอกจากนี " การ
ออกแบบระบบสาธารณปูโภคภายในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมได้ใช้รางระบายนํ "าขนาด
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ใหญ่และความลาดชันของนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมยงัช่วยให้การระบายนํ "าฝนหรือ
พายฝุนได้อยา่งรวดเร็ว บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) ได้วางมาตรการป้องกนัเหตกุารณ์ไม่คาด
ฝันอนัอาจเกิดจากพายฝุนและมีทีมงานคอยเฝ้าระวงัที(หน้างานตลอด 24 ชั(วโมง  

• ความเสี(ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที(อาจเกิดขึ "น 

ภายหลงัจากการลงทนุของกองทนุรวมในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่า กองทนุรวมจะมี
โรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าจํานวน 104 โรงงาน ในขณะเดียวกนั บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) 
ซึ(งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิeในโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า
จํานวน 141 โรง (ข้อมลู ณ วนัที( 30 กนัยายน 2556) โดยที(โรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าซึ(งเป็นกรรมสิทธิeของทั "ง
กองทนุรวม บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 
จํากดั บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท 
เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั ซึ(งจะอยูภ่ายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั 
(มหาชน) เช่นเดียวกัน เนื(องจากบริษัท เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด (มหาชน) จะได้รับการแต่งตั "งให้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

ข้อมูลโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่า ก่อนเข้ากองทุน ทรัพย์สินทีเข้ากองทุน หลังจากเข้ากองทุน 
ไร่ โรง ตาราง

เมตร 
ไร่ โรง ตาราง

เมตร 
ไร่ โรง ตาราง

เมตร 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 83 36 39,355 39 19 23,767 44 17 15,588 
นิคมอุตสาหกรรมอีส เทิ ร์ น ซีบอ ร์ด 
(ระยอง) 

237 117 161,246 118 56 84,282 119 61 76,954 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีส เทิ ร์น 
ซีบอร์ด 

599 64 203,447 30 19 27,532 569 45 175,915 

เขตประกอบอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 81 28 57,002 16 10 14,536 65 18 42,466 

นอกจากนี "ในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรมทั "ง 4 แห่ง มีโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าของทั "ง
กองทนุรวม บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 
จํากดั บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท 
เหมราช สระบุรี ที(ดินอุตสาหกรรม จํากัด ตั "งอยู่ร่วมกันในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดงักลา่ว ซึ(งอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าระหวา่งโรงงานที(กองทนุรวมเป็นเจ้าของ
และโรงงานที( บริษัท เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 
(ระยอง) จํากดั บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั 
และบริษัท เหมราช สระบุรี ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั เป็นเจ้าของได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานที( บริษัท เหมราช
พฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท เหมราช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดิน
อุตสาหกรรม จํากัด เป็นเจ้าของกับโรงงานของกองทุนรวมจะมีความแตกต่างกันในเรื( องของพื "นที(เช่า 
คณุลกัษณะของโรงงาน สทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ เช่า และทําเลที(ตั "งในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมดงักล่าว รวมทั "งการกําหนดอตัราค่าเช่าก็เป็นราคาตลาด ซึ(งผู้ เช่าจะเป็นผู้ตดัสินใจเลือกตาม
ความต้องการ 
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• ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิที(มิได้ทําประกนัภยัไว้ซึ(งอาจสง่ผลตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจดัทําประกนัภยัทรัพย์สนิที(เช่าจากกองทนุรวมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม
กับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที(มีต่ออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(ลงทุน เพื(อคุ้มครอง
ความเสียหายที(จะเกิดขึ "นกบักองทนุรวมอนัเนื(องมาจากการเกิดวินาศภยัต่ออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยจะ
กําหนดให้ทนุประกนัภยัของกองทนุไม่ตํ(ากว่ามลูค่าทดแทน (Replacement Cost) ของราคาประเมินลา่สดุที(ไม่
นับรวมถึงมูลค่าที(ดินและมูลค่ารากฐาน โดยกองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดังกล่าว 
นอกจากนี " บริษัทจัดการอาจจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที(อาจได้รับความเสียหาย
จากความชํารุดบกพร่องของอาคารโรงงาน ทั "งนี " ในกรณีที(ผู้ เช่าได้ทําประกันภยันี "ไว้แล้ว บริษัทจดัการจะทํา
ประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที(กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี "ยให้ต้องรับผิดเท่านั "น อย่างไรก็ตาม มีความ
เสียหายที(รุนแรงหลายประเภทซึ(งไม่สามารถทําประกันภัยได้ หรือไม่คุ้ มค่าที(จะทําประกันภัย หรือความ
คุ้มครองอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัในระดบัหนึ(ง ได้แก่ สงคราม การก่อการร้าย การจราจล ภยัพิบตัิ และมลภาวะหรือ
ปัญหาสิ(งแวดล้อมบางประการ ดงันั "น มลูคา่ของทรัพย์สนิของกองทนุรวมจึงอาจลดลงเนื(องจากความเสียหาย
ที(อาจเกิดขึ "นจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี "บริษัทจัดการอาจไม่สามารถที(จะจัดหาเงินทุนเพื(อนํามา
ซอ่มแซม หรือทําการก่อสร้างทรัพย์สนิที(เสยีหายขึ "นมาใหมไ่ด้อีกด้วย 

•••• ความเสี(ยงกรณีลงทนุในสทิธิการเช่าที(ดิน 

การลงทุนในรูปแบบของการเช่าที(ดินอาจมีความเสี(ยง ในกรณีที(กองทุนรวมไม่ได้ถือกรรมสิทธิeในที(ดิน และ
ความเสี(ยงจากการที(เจ้าของกรรมสทิธิeก่อภาระผกูพนัตอ่ที(ดิน อาทิเช่น ใช้ที(ดินเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมและไม่
สามารถชําระหนี "ได้ เป็นต้น ซึ(งความเสี(ยงข้างต้นนี "อาจมีผลกระทบต่อสิทธิในการจดัหาประโยชน์ของกองทนุ
ในกรณีของการเช่าช่วง อย่างไรก็ดี การลงทนุของกองทุนรวมเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าที(เป็นการเช่าตรง 
(ทําสญัญาเช่าโดยตรงกบัเจ้าของกรรมสทิธิe) และเป็นการเช่าที(มีการจดทะเบียนสทิธิการเช่ากบัสาํนกังานที(ดิน
ที(เกี(ยวข้องซึ(งระบถุึงระยะการเช่าอยา่งชดัเจนที(หลงัโฉนด ซึ(งการเช่าในลกัษณะดงักลา่วนี "สทิธิการเช่าจะติดไป
กบัทรัพย์สิน แม้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิeจะนําที(ดินไปขายหรือมีการโอนเปลี(ยนเจ้าของกรรมสิทธิeไปก็ตาม ทั "งนี " 
การหมดสิทธิหรือการยกเลิกสิทธิการเช่าสําหรับกรณีนี "จึงจะเกิดขึ "นเฉพาะกรณีที(มีการเลิกสญัญา หรือการ 
ตกลงบอกเลกิสญัญากนัเทา่นั "น 

•••• ความเสี(ยงในการแขง่ขนัระหวา่งทรัพย์สนิของกองทนุและทรัพย์สนิของเจ้าของทรัพย์สนิเดมิ 

ภายหลงัการลงทนุของกองทนุรวม ทรัพย์สนิของกองทนุและทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินเดิมที(เหลืออยู่จะมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกันภายในนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตประกอบการอตุสาหกรรมนั "นๆ ซึ(งอาจจะทําให้มีการ
แข่งขันกันในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ถึงแม้ว่าในการเลือกเช่าโรงงานจะเป็นไปตามความต้องการหรือ
ข้อกําหนดของผู้ เช่าเองก็ตาม อย่างไรก็ดี สําหรับการจัดหาผู้ เช่าสําหรับโรงงานที(ว่างลง บริษัทจดัการได้ทํา
สญัญากับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้มีการบริหารทรัพย์สินอย่างถกูต้องและมีมาตรฐาน โดยบริษัทจัดการ
มิได้กําหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ(งมคีวามชํานาญในการบริหารทรัพย์สินและเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม
เป็นผู้หาผู้ เช่ารายใหม่เพียงรายเดียวเท่านั "น (Sole Agent) หากแต่บริษัทจดัการมีนโยบายที(จะกระจายและ
และเปิดโอกาสให้ตวัแทนนายหน้ารายอื(นๆ สามารถหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวมได้อีกด้วย โดยบริษัทจดัการจะ
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ปรับปรุงข้อมลูสถานะของการเช่าให้แก่บริษัทตวัแทนนายหน้าตา่งๆ ที(มีความเชี(ยวชาญในแต่ละกลุม่ลกูค้าให้
ทราบข้อมลูเป็นระยะๆ ซึ(งจะเป็นการช่วยเพิ(มโอกาสในการหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวมมากขึ "น  

•••• ความเสี(ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี(ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ(งเป็นปัจจยัที(กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการ
แก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรือคําสั(ง ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหนว่ยงานที(มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของกองทนุ
รวม ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื "อขาย หรือโอนสิทธิต่างๆ ในอสงัหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตุการณ์ที(ไม่อาจ
คาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดงันั "น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที(จะประเมินผลกระทบจากการเปลี(ยนแปลง
ดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี(ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

•••• ความเสี(ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถกูพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ(งขึ "นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารในการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื(นๆ การแข่งขนั การ
เปลี(ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นต้น ดงันั "น 
จึงมีความเสี(ยงที(ผู้ลงทนุจะไมไ่ด้รับเงินปันผลตามที(ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที(เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุรวม
จะไมส่ามารถที(จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ(มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีตอ่ๆ ไป  

•••• ความเสี(ยงของราคาของหนว่ยลงทนุอาจมีการเปลี(ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

ภายหลงัจากการระดมทุนของกองทนุรวม บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของกองทนุรวมไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทั "งนี " ไมม่ีหลกัประกนัวา่ภาวะการซื "อขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์จะ
มีเสถียรภาพภายหลงัจากการระดมทนุและไมม่ีหลกัประกนัว่าราคาซื "อขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์จะ
สงูกวา่หรือตํ(ากว่าราคาที(ได้เสนอขายหน่วยลงทนุ และอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของ
กองทนุรวม ซึ(งราคาซื "อขายของหน่วยลงทนุนั "น ขึ "นอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และปริมาณการซื "อขายของหนว่ยลงทนุ รวมถึงปัจจยั
ภายนอกหลายประการซึ(งกองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ความเคลื(อนไหวหรือการเปลี(ยนแปลงของ
ตลาดหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ อตัราดอกเบี "ยภายในประเทศและตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี(ยน อตัราเงินเฟ้อ 
นโยบายหรือมาตรการทั "งทางตรงหรือทางอ้อมที(มีผลต่อการนําเข้าหรือส่งออก ปัจจยัทางการเมือง ระเบียบ
ข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้อง เป็นต้น ดงันั "น ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที(จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที(เสนอขายหน่วย
ลงทนุ หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม  

  



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล 83 

•••• ความเสี(ยงที(มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุอาจไมส่มัพนัธ์กบัมลูคา่ที(ได้จากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
เลกิกองทนุ 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมซึ(งได้กล่าวไว้ ณ ที(นี " ได้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบบัลา่สดุเป็นข้อมลูพื "นฐาน และมลูค่าดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูค่าที(แท้จริง
ซึ(งกองทนุรวมจะได้รับเมื(อมีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ หรือมีการเลกิกองทนุรวม  

•••• ความเสี(ยงจากการขาดสภาพคลอ่งในการซื "อขายหนว่ยลงทนุในตลาด 

เนื(องจากกองทุนรวมเป็นกองทนุรวมประเภทกองทุนปิดซึ(งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สภาพคลอ่งในการซื "อขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถี(และปริมาณการซื "อขายหน่วยลงทนุนั "นในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ(งอยูบ่นพื "นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื "อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ(งปริมาณ
ความต้องการของผู้ซื "อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ "นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที(กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ 
อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันั "น จึงมีความเสี(ยงที(หน่วยลงทนุนี "จะขาดสภาพคลอ่งในการซื "อ
ขายในตลาดรอง 

•••• ความเสี(ยงจากการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด 
อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท  
เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั และ/หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว ในอนาคต 

แม้วา่บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั 
บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี(  จํากัด และบริษัท  
เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั และ/หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จะดํารงสดัสว่นการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุจํานวน 141,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด นบัตั "งแตก่ารจดัตั "งกองทนุรวมขึ "น แต่บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน 
จํากดั (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 
อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท เหมราช สระบุรี ที(ดินอตุสาหกรรม 
จํากดั และ/หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ก็มิได้อยูภ่ายใต้ข้อตกลงในการดํารงสดัสว่นการถือหน่วย
ลงทนุ และมีสทิธิที(จะจําหน่ายหน่วยลงทนุที(ตนถือทั "งหมดหรือบางสว่นได้ โดยไม่มีหลกัประกนัใดๆ ว่าบริษัท 
เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท  
เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี(  จํากัด และบริษัท เหมราช 
สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั และ/หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จะไมข่ายหนว่ยลงทนุที(ตนถืออยู ่
ทั "งยงัไม่มีหลกัประกันว่าความสมัพนัธ์ในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท  
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 
จํากดั บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี( จํากดั และบริษัท เหมราช สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั และ/หรือบคุคลที(
เกี(ยวข้องกับบุคคลดงักลา่ว และกองทุนรวมจะดําเนินต่อไปในอนาคต การขายหน่วยลงทุนจํานวนดงักล่าว
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม ในการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุข้างต้น บริษัท 
เหมราชพัฒนาที(ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท  
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เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี(  จํากัด และบริษัท เหมราช 
สระบรีุ ที(ดินอตุสาหกรรม จํากดั และ/หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที(
เกี(ยวข้องกบัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุด้วย 

•••• ความเสี(ยงจากการโอนย้ายบริษัทจดัการภายใน 2 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ตามที(บริษัทจดัการกําหนดว่าภายใน 2 ปีแรกนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ(งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ(งหนึ(งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดให้เปลี(ยนบริษัทจัดการ โดยหากเป็นการเปลี(ยนบริษัทจดัการที(มิใช่เกิดจาก
ความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายกองทนุจาก
บริษัทจดัการกองทนุใหมเ่ป็นจํานวนเงินเท่ากบั 40 ล้านบาท นั "น อาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีข้อจํากดัในการ
โอนย้ายบริษัทจดัการ ซึ(งอาจสง่ผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่ที(บริษัทจดัการใหม่อาจเรียกเก็บ
เพิ(มเติม ทั "งนี " บริษัทจดัการพิจารณาวา่การดําเนินการเพื(อการจดัตั "งกองทนุนั "น บริษัทจดัการต้องดําเนินการใน
หลายๆ กระบวนการเพื(อการจัดตั "งกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การจัดทําข้อมูล การศึกษาความ
เป็นไปได้ การประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ การดําเนินการทางการตลาด ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจในการทํา
หน้าที(บริหารจัดการกองทุนเหมราชซึ(งเป็นกองทุนไม่มีกําหนดระยะเวลาเพราะมีทรัพย์สินส่วนหนึ(งเป็น
กรรมสทิธิeสมบรูณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ(งการสญูเสยีฐานลกูค้าซึ(งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุก็จะถกูโอนย้ายไปด้วยซึ(ง
แทบจะประเมินมูลค่าของความเสียหายไม่ได้ จึงพิจารณาว่าบริษัทจัดการสมควรได้รับค่าบริหารจัดการ
กองทนุตามข้อกําหนดของระยะเวลาของกองทนุดงักลา่วนั "น ดงันั "น เมื(อการจดัตั "งกองทนุแล้วเสร็จ หากมีการ
เปลี(ยนย้ายบริษัทจดัการทั "งที(ที(บริษัทจดัการมิได้บกพร่องในหน้าที( บริษัทจดัการเห็นวา่การดําเนินการดงักลา่ว
ไม่เป็นธรรมกับบริษัท จึงพิจารณาว่าหากบริษัทจัดการใหม่ยอมรับการบริหารจัดการกองทุนตามเงื(อนไข
ดงักลา่ว ก็สมควรชําระคา่ธรรมเนียม 40 ล้านบาทตามที(กําหนด 

ทั "งนี " เมื(อพิจารณาจํานวนค่าธรรมเนียมการโอนย้ายจํานวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.85 
เมื(อเทียบกบัมลูค่าโครงการซึ(งเท่ากบั 4,700 ล้านบาท นอกจากนี " มลูค่า 40 ล้านบาทดงักลา่ว บริษัทจดัการ
ทําการคํานวณมาจากอตัราค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการที(คาดว่าจะได้รับจากการทําหน้าที(บริหารจดัการ
กองทนุเพียงแค ่2 ปีเท่านั "น ซึ(งเมื(อประเมินจากทกุปัจจยัที(บริษัทจดัการได้พิจารณามาข้างต้น ค่าธรรมเนียม
การโอนย้ายนี "ถือว่ามีมูลค่าที(น้อยมากเมื(อเทียบกับต้นทุนและค่าเสียโอกาสทั "งหมดที(บริษัทจัดการสญูเสีย 
หากมีการเปลี(ยนย้ายบริษัทจดัการทั "งที(บริษัทจดัการมิได้บกพร่องในหน้าที(นั "น 

5. นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

กองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินเพื(อดําเนินการปรับปรุง ต่อเติมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมมี
สทิธิการเช่าให้อยูใ่นสภาพที(ดี หรือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนรวมเป็นสําคญั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการที(เกี(ยวข้องของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจบุนักองทนุรวมยงัไมม่ีนโยบายในการกู้ยืมเงินดงักลา่ว 
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6. หลักเกณฑ์การลงทุน 

6.1 การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

6.1.1 บริษัทจัดการต้องวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทนุ รวมทั "งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 
due diligence) แล้ว และมีความเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที(จะลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

(1) มีความเหมาะสมสาํหรับการลงทนุของผู้ลงทนุทั(วไป 

(2) มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั "งอยู่ในทําเลที(ดีและมีทางเข้าออกที(เหมาะสมตามสภาพ ไม่มี
ลกัษณะผกูติดกบัการใช้งานของผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงอนัจะทําให้เปลี(ยนลกัษณะการใช้งานเป็นประการอื(น
ได้ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ เป็นต้น ทั "งนี " ในการพิจารณาให้
ความเห็นในเรื(องดังกล่าว บริษัทจัดการต้องจัดให้มีความเห็นของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื(อใช้
ประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสทิธิหรือเอกสารสญัญาที(ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมาย และเพียงพอต่อการที(กองทนุ
รวมจะใช้ดําเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

6.1.2 อสงัหาริมทรัพย์ที(จะลงทนุต้องตั "งอยูใ่นประเทศไทย  

6.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที(ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที(เหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ได้หรือหาก
เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที(ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
โครงการ ณ วนัที(สาํนกังานอนมุตัิให้บริษัทจดัการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวมกรณีเป็นทรัพย์สินชิ "นแรก หรือ 
ณ วนัที(กองทนุรวมลงทนุกรณีเป็นทรัพย์สินชิ "นต่อไป และในการคํานวณมลูค่าโครงการ มิให้นบัมลูค่าที(ดินที(
เป็นที(ตั "งของโครงการ ทั "งนี " สดัสว่นความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ 

6.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื "อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ(งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื "นดิน 
โดยผู้มีกรรมสิทธิeหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมที(จะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์นั "น 

6.1.5 อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่
จะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.6  อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที(ดินว่างเปลา่ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที(จะสง่เสริมให้เกิดรายได้แก่
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะไมทํ่าสญัญาเช่าที(มีข้อตกลงหรือเงื(อนไขที(ก่อให้เกิดหน้าที(มากกว่า
หน้าที(อนัเป็นปกติที(ผู้ เช่าพงึต้องกระทําเมื(อสญัญาเช่าสิ "นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วง เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนั
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบคุคลดงัตอ่ไปนี " 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสทิธิที(จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั "นได้ ทั "งนี " ในกรณีที(อสงัหาริมทรัพย์ที(เช่าเป็นที(ดิน 
ที(ดินนั "นจะต้องมีการออกโฉนดที(ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 
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(2) ในกรณีที(เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที(เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ(งปลกูสร้างที(
ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิeตามโฉนดที(ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี "ยของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสยีหายที(อาจเกิดขึ "นจากการบอกเลิกสญัญาของบคุคลดงักลา่ว หรือใน
กรณีที(มิได้จดัให้มีผู้ รับประกนัความเสยีหายเพื(อป้องกนัความเสยีหายเช่นวา่นั "น บริษัทจดัการต้องเปิดเผย
ความเสี(ยงให้ผู้ลงทนุทราบโดยต้องระบไุว้ในหนงัสอืชี "ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัถึงผลกระทบที(อาจจะเกิด
ขึ "นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผู้ มีกรรมสิทธิeตามโฉนดที(ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตาม
หนงัสอืรับรองการทําประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

6.1.8  บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที(จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
หรือวนัที(จดทะเบียนเพิ(มเงินทนุสําหรับกรณีการเพิ(มเงินทนุจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และดํารงอตัราสว่นการ
ลงทนุดงักลา่วทกุวนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ "นอายโุครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุไว้อย่าง
น้อย 1 ปี เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.10 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี " 

(1) การประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทนุรวมที(มีต่ออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(ลงทนุ เพื(อคุ้มครองความเสยีหายที(จะเกิดขึ "นกบักองทนุรวมอนัเนื(องมาจากการ
เกิดวินาศภัยต่ออสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทั "งนี " โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที(อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ(งปลกูสร้าง ทั "งนี " ในกรณีที(ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม 
หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวมได้ทําประกนัภยันั "นไว้แล้ว บริษัทจดัการสามารถทําประกนัภยั
ความรับผิดเฉพาะกรณีที(กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี "ยให้ต้องรับผิด 

(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที(กองทุนรวมมีกรรมสิทธิeหรือสิทธิ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นั "น   

6.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย 

(1) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาที(จะลงทุนซึ(งระบไุว้ในโครงการ 
สงูกว่าราคาตํ(าสดุที(ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะชี "แจงข้อเท็จจริงและ
เหตผุลของการลงทนุในราคาดงักลา่วในโครงการและหนงัสอืชี "ชวน 

(2) การจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน บริษัท
จดัการจะกระทําโดยเปิดเผย และเพื(อประโยชน์ที(ดีที(สดุของกองทนุรวมเป็นสําคญั และในกรณีที(ราคาที(
จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตํ(ากว่าราคาสงูสดุที(ได้จากรายงานการประเมิน
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คา่เกินกวา่ร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลที(จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลสําคัญตามหลักเกณฑ์ที(สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิตาม (1) และ (2) จะจดัทําขึ "นลว่งหน้าก่อนวนัลงทนุ
หรือจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินดงักลา่วไม่เกิน 6 เดือน ทั "งนี " ในกรณีที(มลูค่าทรัพย์สินที(ทําการประเมินค่ามี
การเปลี(ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประเมินค่า
ทรัพย์สนิใหม ่

6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที(เกี(ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที(เกี(ยวข้อง บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี " 

(1) ในการลงทุนครั "งแรก หากเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท
จดัการหรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื(นคํารับรองของบคุคลที(จะแต่งตั "งให้เป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ(งได้รับรองว่าผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี(ยวกับการตัดสินใจลงทุนของ
บริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมใน
ลกัษณะที(เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั(วไปที(มิได้มีความเกี(ยวข้องกนัเป็น
พิเศษ (at arm’s length transaction) ทั "งนี " เมื(อบริษัทจัดการได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้จัดตั "งและจดัการกองทนุรวม บริษัทจัดการจะแต่งตั "งบคุคลที(ทําการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2) ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ(งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุ
ครั "งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลที(เกี(ยวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนดใน
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที( สน. 29/2549 เรื(อง การกระทํา
ที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที( 
19 กรกฎาคม 2549 และที(แก้ไขเพิ(มเติม ซึ(งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี " หากธุรกรรมดงักลา่วเป็นการ
ลงทนุกบับริษัทจดัการหรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการได้ต่อเมื(อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมใน
ลกัษณะที(เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับลกูค้าทั(วไปที(มิได้มีความเกี(ยวข้องกันเป็นพิเศษ  
(at arm’s length transaction) 

6.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื "นที(โดยตรง หรือให้เช่าแก ่
ผู้ประกอบกิจการอื(นเพื(อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั "งนี " ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี "  

(1) หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจดัการจะนําอาคารดงักลา่วให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม
เทา่นั "น 
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(2) หากเป็นการให้เช่าพื "นที(และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื "นที(และการให้เช่าเครื(องใช้อุปกรณ์ตกแต่งที(
เกี(ยวเนื(องโดยตรงจากการให้เช่าพื "นที(นั "น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื(องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนั
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายได้ทั "งหมดที(ได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั "นใน
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี(ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ "นรอบปีบญัชี  

(ค) หากกองทนุรวมมีรายได้น้อยกว่าที(กําหนดตาม (ก) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ประกอบกิจการ
รายอื(นนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี และแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที(บริษัทจดัการได้
ดําเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จ 

6.1.14 ในกรณีที(กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่จัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที(ไมม่ีนยัสาํคญัและได้ระบใุนโครงการ 

6.1.15 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้
ทั "งหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที(สิ "นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื(อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.16 ในกรณีที(กองทนุรวมได้มาซึ(งกรรมสทิธิeในอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจัดการต้องกําหนดค่าเช่าที(เรียกเก็บจากเจ้า
ของเดิมในลกัษณะที(เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั(วไปที(เป็นบคุคลภายนอก 

6.1.17 ในกรณีกองทนุรวมลงทนุในอาคารศนูย์การค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มูลค่าของโครงการแต่ละ
แห่งในขณะที(กองทุนรวมลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เว้นแต่ในกรณีที(เป็นการลงทุนในอาคาร
ศนูย์การค้าหลายแหง่ กองทนุรวมอาจลงทนุในโครงการที(มีมลูค่าไม่ถึง 500 ล้านบาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
250 ล้านบาท และมลูคา่เงินลงทนุในโครงการดงักลา่วเมื(อรวมกนัทกุโครงการต้องไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

โครงการตามวรรคหนึ(ง หมายความว่า โครงการ (project) ของอาคารศูนย์การค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้า
ขนาดใหญ่ แล้วแตก่รณี 

6.2 การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื(น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื(น 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ(งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี "เพื(อการบริหารสภาพคลอ่ง
ของกองทนุรวม  
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(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที(สถาบนัสนิเชื(อเพื(อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที(มีกฎหมายเฉพาะจดัตั "งขึ "น
เป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื(อที(อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที(ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทั "งนี " หากเป็นบตัรเงินฝากที(มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการ
ชําระเงินลงทนุอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
การลงทนุ 

(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที(ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื(อเพื(อธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื(อการฟื"นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั
โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี "ย หรือผู้ คํ "าประกัน ทั "งนี " หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใช้เงินที(มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทนุอ้างอิงกบัตวัแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที(จะซื "อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี " หรือกองทนุรวมอื(นที(มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี " หรือเงินฝาก 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ ตามเงื(อนไขดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที(อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื "อขายหลกัทรัพย์ที(เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศที(มีการซื "อขายในตลาดซื "อขายหลกัทรัพย์ที(เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที(มีทรัพย์สินเช่นเดียวกบัทรัพย์สินที(
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศที(จดัตั "งขึ "นเพื(อผู้ลงทนุทั(วไป 

(10) สญัญาซื "อขายลว่งหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อป้องกันความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ "นจากการลงทุน ทั "งนี " ในกรณีที(
สญัญาซื "อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตวัแปรอื(นใดที(มิใช่ราคาหลกัทรัพย์ อตัราแลกเปลี(ยนเงิน อตัราดอกเบี "ย 
ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรืออนัดบัความน่าเชื(อถือของหลกัทรัพย์ที(เป็นตราสารแห่งหนี " สญัญา
ซื "อขายลว่งหน้าดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

(11) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื(นใดที(มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื(นตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
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การลงทุนในหรือมีไว้ซึ(งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที(นิติบุคคลใดนิติบคุคลหนึ(งเป็นผู้ออก  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี "ย ผู้คํ "าประกนั หรือผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมลูคา่รวมกนัทั "งสิ "นไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตใ่นช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลาหกสบิวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคสอง จะไมน่บัรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที(กองทนุเพื(อการฟื"นฟแูละ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ "าประกนัโดยต้องเป็นการรับอาวลัแบบไม่มี
เงื(อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี "ย หรือคํ "าประกนัเงินต้นและดอกเบี "ยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื(อนไข 

เงื(อนไขพิเศษ 

การลงทนุในหรือมีไว้ซึ(งทรัพย์สนิและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที(ระบไุว้ในข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที( 
สน.25/2552 รวมถึงประกาศอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง โดยในการบริหารจดัการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที(กองทนุรวม
ลงทนุในหรือมีไว้นั "น กองทนุรวมอาจปรับปรุง เปลี(ยนแปลง พฒันา เพิ(มศกัยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดงักลา่วได้ ไม่ว่าจะเป็น
เพื(อการให้เช่าพื "นที(โดยตรงหรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื(อนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ ทั "งนี " รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สนิเพื(อวตัถปุระสงค์ต่างๆ และ/หรือเพื(อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั "งโครงการและ/หรือเพื(อการแบ่งจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบับคุคลทั(วไป นอกจากนี " กองทนุรวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการขอ
หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตอื(นใดที(จําเป็นเพื(อประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร  
เป็นต้น และดําเนินการใดๆ เพื(อประโยชน์ของทรัพย์สนิตามที(บริษัทจดัการหรือคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้
อีกด้วย แต่ทั "งนี "จะต้องไม่เป็นการขดัต่อข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื(อนไขที(กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(
เกี(ยวข้องกําหนด 

7. ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

7.1 ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครั "ง 

(1) ในกรณีที(กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิประจําปี 

ทั "งนี " กําไรสทุธิดงักลา่วข้างต้น เป็นกําไรสทุธิที(ไมร่วมกําไรที(ยงัไมเ่กิดขึ "นจริงจากการประเมินราคาและการสอบ
ทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

(2) ในกรณีที(กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจากกําไรสะสมได้  

ทั "งนี " ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วต้องไมทํ่าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ(มขึ "น 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ "นรอบระยะเวลา
บญัชีที(มีการจ่ายเงินปันผลนั "น โดยกรณีที(บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัท
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จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากบริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลา
ดงักลา่วอนัเนื(องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี "ยไม่ตํ(ากว่าร้อยละเจ็ดครึ(ง
ตอ่ปีนบัแตว่นัที(ครบกําหนดเวลานั "นจนถึงวนัที(บริษัทจดัการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เงื(อนไขเพิ(มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที(จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ตํ(ากวา่หรือเทา่กบั 
0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที(จะไมจ่่ายเงินปันผลในครั "งนั "นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ "นปี
บญัชี  

หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมาย มีการ
แก้ไขเปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด สั(งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื(น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

7.2 เงื(อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

7.2.1 ภายใต้บงัคบัความในข้อ 8 ในกรณีที(มีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด ยกเว้นกลุม่บคุคลในข้อ 8.1.1 บริษัทจดัการ
จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั "น เฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นที(เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

7.2.2 ในกรณีที(มีกลุม่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตามข้อ 8.1.1 (1) ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่
บคุคลดงักลา่วในสว่นที(เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

7.2.3 ในกรณีที(มบีริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามข้อ 8.1.1 (2) ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดไมเ่กินหนึ(งปีนบัแตว่นัที(บริษัทจดัจําหน่ายรับหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
ตามสญัญารับประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดงักล่าวตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั "น 

7.2.4 บริษัทจดัการจะตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุราย 
รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว่าบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินอตัราที(กําหนด บริษัท
จัดการจะปฏิบตัิตามเงื(อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.2.1 ข้อ 7.2.2 และ 
ข้อ 7.2.3 

สาํหรับเงินปันผลสว่นที(ไมอ่าจจ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(ถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าอตัราที(กําหนด บริษัทจดัการจะยกให้
เป็นรายได้ของแผน่ดิน 

7.2.5 บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย 

1. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2. ปิดประกาศไว้ในที(เปิดเผย ณ ที(ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการทกุแหง่ 
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3. ส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที(มีชื(ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์ 

7.2.6 บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั(งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื(อและที(อยูที่(ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

7.2.7 ในกรณีที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื(อการอื(นใดนอกจากเพื(อ
ประโยชน์ของกองทนุรวม 

8. หลักเกณฑ์และข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน   

8.1 กองทนุรวมมีข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงันี " 

8.1.1 บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด ยกเว้นเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) เป็นบุคคลดงัต่อไปนี "ซึ(งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสาํรองเลี "ยงชีพ หรือกองทนุรวมเพื(อ
ผู้ลงทนุทั(วไป  

(ข) นิติบคุคลที(จดัตั "งขึ "นตามกฎหมายไทยซึ(งไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล   

(ค) บคุคลอื(นใดที(ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื(อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) เป็นบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุซึ(งรับหนว่ยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนที(รับไว้ในสว่นที(เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(
จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที(บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

8.1.2 เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที(กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบับุคคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด 

8.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงันี " กองทุนรวมต้องมีผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วย
ลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด   

(1) ลงทนุเพื(อให้ได้มาซึ(งสทิธิในที(ดินตามประมวลกฎหมายที(ดิน หรือ 

(2) ลงทนุเพื(อให้ได้มาซึ(งกรรมสทิธิeในอาคารชดุ ทั "งนี " เมื(อคํานวณพื "นที(ห้องชดุที(กองทนุรวมลงทนุรวมกบัพื "นที(
ห้องชดุที(ถือกรรมสทิธิeโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของ
พื "นที(ห้องชดุทั "งหมดในอาคารชดุนั "น 

8.2 ภายใต้บงัคบัข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีที(ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี "  

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที(บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว   
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(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื(องใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนันั "นในสว่นที(เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั "นในสว่นที(เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(
จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุสว่นที(บคุคลดงักลา่วถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

8.3 ในกรณีที(บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที(ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้
แล้วทั "งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1.1 (1) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที(บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื(องใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนันั "นในสว่นที(เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดรวมในจํานวนเสยีงใน
การขอมต ิ

(3) ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั "นในสว่นที(เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(
จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในสว่นที(เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

8.4 ในกรณีที(บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที(ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้
แล้วทั "งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1.1 (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี " ในช่วง
ระยะเวลาที(บคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที(รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ แตท่ั "งนี "ไมเ่กิน 1 ปี
นบัแตว่นัที(รับหนว่ยลงทนุ 

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที(บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื(องใดๆ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของบคุคลดงักลา่วได้เฉพาะใน
สว่นที(ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั "น 

8.5 ในกรณีที(ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่าผู้ ที(เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่า
หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักล่าว ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ 8.2 โดยอนโุลม 

8.6 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5 ให้เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัตั "งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
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8.7 เงินปันผลสว่นที(ไมอ่าจจ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 8.2 (3) ข้อ 8.3 (3) และข้อ 8.5 บริษัทจดัการจะยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผ่นดินโดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทั "งปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และ
ในระหวา่งที(บริษัทจดัการยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออก
จากทรัพย์สนิอื(นของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม   

8.8 ในกรณีที(ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคล
อื(น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที(แท้จริงในการถือหนว่ยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที(
ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตั "งและจดัการกองทนุรวม 

เงื(อนไขอื(นๆ : ไมม่ ี

9. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบร้อย
แล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื(นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื(อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม  

เมื(อนําหนว่ยลงทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะสามารถทํา
การซื "อ/ขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบ “การซื "อ/ขายหน่วยลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์  

เนื(องจากกองทุนรวมมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทุนต่างด้าวให้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด บริษัทจดัการในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทนุจึงมีขั "นตอนการควบคมุการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าวให้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินสดัส่วนดังกล่าว ดังนั "น ผู้ ลงทุนต่างด้าวที(จะซื "อขายหน่วยลงทุนจะมี
ขั "นตอนและอาจใช้ระยะเวลาดําเนินการมากกวา่ผู้ลงทนุไทย ซึ(งผู้ลงทนุตา่งด้าวสามารถสอบถามข้อมลูดงักลา่วได้จากบริษัท
จดัการ 

10. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมไมม่ีข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ เว้นแตที่(เป็นไปตามข้อ 8 และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

10.1 วิธีการโอนหนว่ยลงทนุที(มีใบหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทนุไปยงันายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสําคญัการโอนหน่วยลงทนุที(ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน 
พร้อมทั "งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทนุตามที(นายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด การโอนหน่วยลงทนุจะมีผลบงัคบั
และได้รับการรับรองเมื(อนายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการบนัทึกรายชื(อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเรียบร้อย
แล้ว ทั "งนี " ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที(นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

  



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล 95 

10.2 วิธีการโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที(ระบโุดย นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ทั "งนี " ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที(นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

11. การรับชาํระหนี ,ด้วยทรัพย์สินอืน 

หากมีการผิดนดัชําระหนี "หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี "หรือลกูหนี "ตามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี "ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี "ด้วยทรัพย์สินอื(นทั "งที(เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกัน เพื(อกองทุนรวมตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการจดัการกองทนุดงันี " 

11.1 ก่อนการรับชําระหนี "ด้วยทรัพย์สินอื(นที(มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั "ง บริษัทจดัการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ(งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ(งหนึ(งของจํานวน
หน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนั "นการรับชําระหนี "ด้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ(งตราสารแหง่หนี "หรือสทิธิเรียกร้องนั "น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ(ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เกี(ยวกบัทรัพย์สนิที(กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี " มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี " 

11.2 เมื(อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี " บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั "นเพื(อใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที(สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิที(ได้จากการรับชําระหนี "ดงันี " 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที(กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ(งทรัพย์สนิดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื(อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที(กองทนุรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกที(สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และใน
ระหว่างที(บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วก็ได้  

ในกรณีที(มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

ไมม่ ี
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13. ชือ ทีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
รวม 

13.1 ชื(อ ที(อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ชื(อ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที(อยู ่ : อาคารธนาคารกสกิรไทย สาํนกัพหลโยธิน ชั "น 11 เลขที( 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

หรือบคุคลอื(นที(มีหน้าที( คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

13.2 เงื(อนไขการเปลี(ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี(ยนผู้ดแูลผลประโยชน์เมื(อเกิดกรณีใดกรณีหนึ(งหรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) เมื(อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั "งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คูส่ญัญาฝ่ายที(จะเลกิสญัญาบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ(งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 90 วนั 

(2) ในกรณีที(บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที(หรือความรับผิดชอบตามที(
ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่ว
ให้อีกฝ่ายหนึ(งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(3) ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงเงื(อนไขในโครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ
ของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื(นใด
อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงที(จะแก้ไขเปลี(ยนแปลงสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัการเปลี(ยนแปลงเงื(อนไข และ/หรือการเปลี(ยนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
ทั "งนี " เนื(องจากการเปลี(ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ(มภาระหน้าที(แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที(ดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั "งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
90 วนั 

(4) ในกรณีที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุที(มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ(งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ(งหนึ(งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี(ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ(งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื(อง 
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และที(แก้ไขเพิ(มเติม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตั "งแต่วนัถดัจากวนัที(บริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั "งแต่วนัถดัจากวนัที(แก้ไข 
เสร็จสิ "น 
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ในกรณีที(ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที(กําหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการขออนญุาตเปลี(ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั "งแต่
วนัถดัจากวนัที(ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื(อได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จัดการจะแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั "งนี " เว้นแต่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั(งการเป็นอยา่งอื(น 

(6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที(เกี(ยวข้องกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอื(นใดที(เกี(ยวข้องกบัการจดัการ
กองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื(อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุรวม หรือบริษัทจดัการ หรือ
มบีคุคลอื(นได้รับประโยชน์ใดๆ อนัเนื(องมาจากการเปิดเผยที(ไม่เหมาะสมดงักลา่ว หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั "งผู้ ดูแลผลประโยชน์นี "ได้ โดยบอกกล่าว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ
ความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที(เกิดจากการที(บริษัทจัดการต้อง
ติดตอ่กบับคุคลอื(นที(เกี(ยวข้องกบัการเปลี(ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เมื(อมีผู้ใดเสนอหรือยื(นคําร้องตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที(เกี(ยวข้องในสว่นที(เกี(ยวกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ (ก) เพื(อเลิกกิจการหรือเพื(อการอื(นใดที(คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื(อฟื"นฟูกิจการ ประนอมหนี " หรือ 
ผอ่นผนัการชําระหนี " จดัการทรัพย์สนิ ชําระบญัชีเลกิกิจการ หรือร้องขออื(นใดที(คล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั "งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นี "ได้ทนัที 

(8) เมื(อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี(ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือ
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั(วไป บริษัทจดัการสามารถ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นี "ได้ทนัที 

ในทกุกรณีการเปลี(ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
เนื(องจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั "งฉบบัแก้ไขเพิ(มเติมกําหนดให้กองทนุรวม
ต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั "น ในกรณีที(ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที(ลงตามข้อ 13.2 “เงื(อนไขการเปลี(ยนผู้ดแูล
ผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นั "นต้องทําหน้าที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะ
จดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทั "งหมดของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั(งของ
บริษัทจดัการ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื(นใดที(จําเป็นเพื(อให้การโอนทรัพย์สิน และ
เอกสารทั "งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ "น และภายในเวลาอันสมควรที(
สามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื(อง 

ในกรณีที(สญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสดุลงเนื(องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลกิสญัญา หากบริษัทจดัการยงั
ไมส่ามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมม่ารับมอบงานได้ภายในวนัสิ "นสดุสญัญาดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัต้อง
ปฏิบตัิหน้าที(ตามสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสดัส่วนระยะเวลาที(ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นั "นได้ปฏิบตัิหน้าที(จนถึงวนัที(ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ "นสดุการทําหน้าที(เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั "ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที(เกิดขึ "นจริงเนื(องจากการปฏิบัติหน้าที(ตามสญัญาแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์นับตั "งแต่วนัสิ "นสุด
สญัญาเป็นต้นไปจนกวา่บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ละสามารถปฏิบตัิหน้าที(ดงักลา่วได้ 
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ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั "งหมดและเอกสาร
หลกัฐานของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที(มาแทน หรือดําเนินการอย่างอื(นตามคําสั(งของบริษัทจดัการ หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั "งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที(การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสดุลง 

13.3 สถานที(เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

อาคารธนาคารกสกิรไทย สาํนกัพหลโยธิน ชั "น 11 เลขที( 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

และ/หรือที(บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคญัของ
กองทนุรวมไว้ที(สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที(ลงทนุเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุลงทนุ ได้แก ่โฉนดที(ดิน หรือ
หนงัสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด และสญัญาซื "อขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า 
หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์ประกันภยัไว้ที(สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สนิที(โดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

14. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญช ี

ชื(อ : นางขวญัใจ เกียรติกงัวาลไกล  

ที(อยู ่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั เลขที( 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345 

ชื(อ : นายอนสุรณ์ เกียรติกงัวาลไกล 

ที(อยู ่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั เลขที( 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345  

หรือบุคคลอื(นที(ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

15. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื(อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ที(อยู ่ : เลขที( 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชั "น G และ ชั "น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

หรือบคุคลอื(นที(ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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16. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการการจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั "งผู้ จัดจําหน่ายเพิ(มเติมในภายหลงั ซึ(งเป็นนิติบุคคลที(ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที(เป็นหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั "งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั "งปิดประกาศไว้ในที(เปิดเผย ณ ที(ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย
ทกุราย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุทกุราย  

17. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั "งผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลัง ซึ(งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที(สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื(อทําหน้าที(เป็นผู้สนบัสนนุการขายของกองทนุรวม และบริษัทจดัการจะแจ้งการ
แตง่ตั "งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั "งปิดประกาศไว้ในที(เปิดเผย ณ ที(ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ ผู้จดั
จําหนา่ยทกุราย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุทกุราย 

18. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละชิ "นที(กองทนุรวมลงทุนครั "งแรก บริษัทจดัการได้แต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที(อยู่ใน
บญัชีรายชื(อที(ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื(อประเมินคา่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงันี " 

ชื(อ : บริษัท เค.ที.แอพไพรซลั จํากดั 

ที(อยู ่ : เลขที( 147-148 ซอยปลกูจิต ถนนพระราม 4 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2655-8330 โทรสาร 0-2654-3945 

ชื(อ  : บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากดั 

ที(อยู ่ : เลขที( 976/10 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์ 0-2641-5775-6 โทรสาร 0-2641-5735  

19. ทีปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั "งบคุคลธรรมดาหรือบริษัทที(มีความรู้และประสบการณ์เกี(ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีให้เป็นที(ปรึกษาของบริษัทจดัการ เพื(อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการ
เกี(ยวกบัการซื "อ เช่า จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ(งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์นั "น เพื(อเป็นแนวทางในการจดัการกองทนุรวม ที(ปรึกษาที(บริษัทจดัการอาจจะแต่งตั "งขึ "นดงักลา่วจะไม่มี
สว่นร่วมในการตดัสินใจลงทนุหรือการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของ
บริษัทจัดการแต่อย่างใด ในกรณีที(บริษัทจัดการแต่งตั "งที(ปรึกษา ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั "งที(ปรึกษาดังกล่าวถือว่าเป็น
คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม ทั "งนี " หากบริษัทจดัการมีการแต่งตั "งหรือเปลี(ยนแปลงที(ปรึกษา บริษัทจดัการจะทําหนงัสือแจ้งต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ทราบ 

20. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ชื(อ : บริษัท เหมราชพฒันาที(ดิน จํากดั (มหาชน)  
ที(อยู ่ : เลขที( 9 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชั "น 18 ถนนรามคําแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอายสุญัญาจ้างบริหาร 10 ปี เมื(อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการจะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที(ผ่านมาเป็นเกณฑ์สําคัญในการต่ออายุสญัญาจ้างบริหารทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี 
บริษัทจดัการอาจแต่งตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติมหรือเปลี(ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ทั "งนี " ตามเงื(อนไขต่างๆ ที(



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล 100 

ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เช่น กรณีที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบัติผิดสญัญาแต่งตั "งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือกรณีที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสั(งให้ล้มละลาย หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคณุสมบตัิใน
การปฏิบตัิหน้าที(ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

บริษัทจดัการอาจทําการแต่งตั "งบคุคลอื(นที(เป็นนิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายเพื(อทําหน้าที(ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมแทนบริษัทจดัการ ทั "งนี " ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที(มีความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในสว่นที(ได้รับมอบหมาย และมีบคุลากรที(มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ(มเติม โดยกองทนุรวมจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที(เกิดขึ "น ทั "งนี " เมื(อมีการแตง่ตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่บริษัทจดัการจะแจ้ง
การแตง่ตั "งพร้อมทั "งคํารับรองวา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที(แต่งตั "งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั "งนี " ในการปฏิบตัิหน้าที(ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมว่า่ตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที(มีการเลกิสญัญาแตง่ตั "งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามที(กําหนดไว้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอตัราที(กําหนดไว้ในโครงการโดยจะ
คํานวณคา่ตอบแทนเป็นอตัราสว่นของระยะเวลาตามที(ได้ปฏิบตัิหน้าที(จริงและ/หรือคา่เสียหายใดๆ ที(เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ "น
เนื(องจากการปฏิบตัิหน้าที(ดงักลา่วของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์    

21. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อนี " ทั "งนี " ในกรณีที(สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด  
สั(งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื(น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที(จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น นอกจากนี " ใน
กรณีที(บริษัทจดัการเห็นวา่การเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งนี "อาจมีปัญหาอปุสรรคหรือข้อจํากดัในการดําเนินการ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี(ยนแปลงรายละเอียดการจองซื "อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที(ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี "ตามความ
เหมาะสม ในกรณีที(เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั "งนี " เพื(อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั "งนี "ประสบ
ความสาํเร็จสงูสดุ 

21.1 การเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก 

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ดงันี " 

(1) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดให้แก่ผู้จอง
ซื "อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว (ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1) 

ทั "งนี " ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า  
ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบุคคล
ดงักลา่ว รวมกนัได้ไมเ่กินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

อนึ(ง ในกรณีที(มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื "อ โดยผู้ลงทุนกลุม่ที( 1 ตามที(กลา่วข้างต้น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที(จะนําหน่วยลงทุนส่วนที(เหลืออยู่ทั "งหมดดงักล่าวมาเสนอขายให้แก่ผู้จองซื "อทั(วไป และผู้จองซื "อ
ประเภทกองทนุ (ผู้ลงทนุกลุม่ที( 2) ตอ่ไป 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรียล 101 

(2) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อทั(วไปไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่าย
ได้แล้วทั "งหมด  

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื "อทั(วไปและผู้ จองซื "อประเภทกองทุนเป็นจํานวนรวมกันไม ่
น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(4) ในกรณีที(ผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อประเภทกองทนุจองซื "อหน่วยลงทนุไม่ครบตามอตัราที(กําหนดในข้อ (2) 
และข้อ (3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุที(เหลอืแก่บคุคลดงัตอ่ไปนี " ตามลาํดบั 

(ก) ผู้จองซื "อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ รวมทั "งเจ้าของ
ที(ดินที(กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื "นดินหรือเจ้าของทรัพย์สินที(เกี(ยวกับสิทธิ
ดงักลา่ว 

(ค) บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุที(รับหนว่ยลงทนุตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที(กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ(งข้อ (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ให้ถือ
วา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ(งข้อ (4) (ก) และ (ข) ด้วย 

21.2 วิธีการขอรับหนงัสอืชี "ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสั(งซื "อหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชี "ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัหรือสว่นข้อมลูโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ
ใบคําสั(งซื "อหนว่ยลงทนุได้ที(ที(ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการหรือจากเวปไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที(ติดต่อ
ทกุแหง่ที(ใช้ในการซื "อหนว่ยลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยและ/หรือผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายและ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทุกวนัทําการ ในระหว่างเวลาทําการ โดยช่วงระยะเวลาในการจองซื "อจะระบไุว้ในหนงัสือชี "ชวน
เสนอขายหนว่ยลงทนุ  

21.3 วิธีการจองซื "อหนว่ยลงทนุ 

ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุสามารถจองซื "อหนว่ยลงทนุด้วยตวัเองที(บริษัทจดัการและ/หรือผู้จดัจําหนา่ยและ/หรือผู้ รับประกนั
การจดัจําหน่ายและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยยลงทนุ (ถ้ามี) ทั "งนี " ผู้ลงทนุจะต้องสั(งซื "อหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
เงินขั "นตํ(า 1,000 บาท ในราคาหนว่ยละ 10 บาท หากจองซื "อเกินกวา่ 1,000 บาท จะต้องจองซื "อในจํานวนทวีคณูของ 
100 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
(กรณีที(ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการมาก่อน) และใบคําสั(งซื "อหน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน 
แล้วนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน (ถ้ามี) และใบคําสั(งซื "อหน่วยลงทุนที(กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสาร
หลกัฐาน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และ
หนงัสือมอบอํานาจ พร้อมตวัอย่างลายมือชื(อผู้มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั "งเงินค่าจองซื "อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปที(บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยยลงทนุ (ถ้าม)ี หรือสามารถสั(งซื "อหนว่ยลงทนุทางโทรสารได้สําหรับผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที(มี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว  

ในกรณีที(ผู้ จองซื "อหน่วยลงทนุตั "งแต่ 2 คนขึ "นไปแต่ไม่เกิน 4 คน จองซื "อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะถือเอา
บคุคลเหลา่นั "นเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุ  
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ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที(มีถิ(นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื(องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตา่งๆ ที(เกี(ยวเนื(องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

21.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ 

ผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนได้ที(บริษัทจัดการและ/หรือผู้ จัดจําหน่ายและ/หรือ 
ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั "งแรก โดย
ชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือคําสั(งหักบัญชีธนาคาร ที(สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับ
สาํนกังานที(รับการจองซื "อภายในวนัที(จองซื "อเทา่นั "น โดยเช็คหรือดราฟท์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที(ที(จองซื "อและขีดคร่อม
เฉพาะสั(งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื "อหนว่ยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซ”ี ซึ(งเป็นบญัชีประเภทออมทรัพย์ 
ที(บริษัทจดัการเปิดไว้เพื(อรับเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ  

หลงัจากที(บริษัทจัดการและ/หรือผู้ จัดจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ได้รับชําระเงินคา่ซื "อหนว่ยลงทนุจากผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการและ/หรือผู้จดัจําหนา่ย
และ/หรือผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี จะออกหลกัฐานการรับเงิน และ
สาํเนาใบคําสั(งซื "อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

การจองซื "อหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื(อบริษัทจดัการและ/หรือผู้จดัจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท์ หรือคําสั(งหกับญัชีธนาคาร และได้รับ
เงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึ "น หลงัจากที(นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
ได้บนัทกึข้อมลูการซื "อหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นั "น 

ผู้จองซื "อที(ได้ชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการจองซื "อหน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซื "อหน่วย
ลงทนุไมไ่ด้ 

บริษัทจัดการจะต้องนําเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนที(ได้รับจากผู้ จองซื "อเข้า “บัญชีจองซื "อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี” ซึ(งเป็นบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ(งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ธนาคารพาณิชย์อื(นภายในระยะเวลาเสนอขายครั "งแรกหรือไมเ่กินกวา่ 3 วนัทําการนบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอ
ขายครั "งแรก 

นอกจากนี " หากผู้ลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จดัการเพื(อจองซื "อกองทนุนี " ผู้ลงทนุจะต้องสง่คําสั(งซื "อลว่งหน้า 1 วนัก่อนวนัสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครั "งแรก 

21.5 เงื(อนไขการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(1) ในระหวา่งระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก หากบริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจดัตั "ง
และจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที(จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ "นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทั "งนี " บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานทราบการยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ(งภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัที(ยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุนั "น และให้การอนุมตัิให้จัดตั "งและจดัการกองทนุรวมนั "นสิ "นสดุลงใน
วนัที(แจ้งให้สาํนกังานทราบ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที(จะปฏิเสธและ/หรือระงับการจองซื "อหน่วยลงทนุทั "งหมดหรือบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึ(งดงัตอ่ไปนี " 
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(2.1) กรณีที(บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื "อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที( จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที(ได้รับยกเว้นตามที(สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.2) กรณีที(เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื "อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(2.3) กรณีที(ผู้ลงทนุตา่งด้าวประสงค์จะจองซื "อหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่าย
ได้แล้วทั "งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใน
ลกัษณะที(สาํนกังานกําหนด 

(2.4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที(บริษัทจัดการได้รับจากผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หรือไมค่รบถ้วน 

(2.5) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซื "อหน่วยลงทนุของผู้จองซื "อหน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงิน เป็นต้น 

(2.6) ในกรณีที(มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมจะลงทุน มี
มลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินที(กองทนุรวมระดมทนุได้หรือมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์
ที(กองทนุรวมจะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที(คาดหมาย เช่น การเจรจาในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์บาง
รายการที(กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่
คาดหมายกบัอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมคาดวา่จะลงทนุ จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุ 
หรือไม่ประสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที(จะพิจารณา
ลดขนาดกองทนุรวม หรือยกเลิกการจดัตั "งกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการอาจดําเนินการระงบัการจอง
ซื "อบางสว่นหรือทั "งหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั "งหมด แล้วแตก่รณี 

(2.7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที(จะปฏิเสธการจองซื "อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที(บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที(บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
กรณีที(การจองซื "อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อให้เดิดผลเสียหาย
แก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั "งนี " เพื(อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ
ชื(อเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

21.6 การคืนเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื "อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื(อนไขที(กําหนด
ดงัตอ่ไปนี "  

21.6.1 กรณีที(ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื "อหรือไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น 
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21.6.2 กรณีที(บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจดัตั "งและจัดการกองทุนรวม และได้ยุติการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนสิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการได้รายงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยตุิการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วนัที(ยุติการขายหน่วย
ลงทนุนั "น ทั "งนี " การอนมุตัิให้จดัตั "งและจดัการกองทนุรวมนั "นสิ "นสดุลงในวนัที(แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 

21.6.3 กรณีที(บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากการสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขาย หากปรากฎกรณีอยา่งใดอยา่ง
หนึ(งดงัตอ่ไปนี " 

(1) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อประเภทกองทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนด
ในข้อ 21.1 (2) และ (3) เว้นแตเ่ป็นการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนดในข้อ 21.1 (4)   

(2) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อได้ไมถ่ึง 250 ราย 

(3) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกวา่ 500 ล้านบาท 

(4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(
จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(5) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(
จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(6) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด 

(7) มลูคา่หนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้ไมเ่พียงพอที(จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตามที(ระบไุว้ในโครงการ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้ใช้สทิธิตามเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อ 2.1 

21.6.4 กรณีที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั(งให้บริษัทจดัการยตุิโครงการหลงัจาก
การสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคําสั(งให้เพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตั "งและจัดการกองทุนรวม  
และ/หรือกรณีอื(นใดอนัมีเหตจํุาเป็นทําให้ต้องยตุิโครงการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที(เกิดขึ "นจากเงินที(ได้รับจากการ
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ โดยการโอนเงินหรือ
ชําระเป็นเช็คตามที(ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ "นสดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครั "งแรก หรือภายใน 14 วนันบัแต่วนัที(การอนมุตัิให้จดัตั "งและจดัการกองทนุรวมสิ "นสดุลง
ตามข้อ 21.6.2 และข้อ 21.6.4 ทั "งนี " หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 21.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที(จะนํา
ดอกเบี "ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที(เกิดขึ "นจากเงินที(ได้รับจากการจองซื "อหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาที(ระบุไว้ข้างต้นได้อันเนื(องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี "ยในอตัราไม่ตํ(ากว่าร้อยละเจ็ดครึ(งต่อปีนบัแต่วนัถดัจาก
วนัที(ครบกําหนดเวลานั "นจนถึงวนัที(บริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซื "อจนครบถ้วน ทั "งนี " เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือสั(งการเป็นอยา่งอื(น 
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ในกรณีที(ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่นในกรณีอื(นนอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินสว่นที(ไมไ่ด้รับจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที(เกิดขึ "น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื "อ
หนว่ยลงทนุ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที(ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 
14 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัสิ "นสดุระยะเวลาเสนอขาย 

21.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที(ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการมาก่อนจะต้องเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบสง่ให้บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุ 
(ถ้าม)ี จนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี " เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีๆ ไป (บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื(นๆ ทดแทน หรือเพิ(มเติมตามที(เห็นสมควร) 

เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ 

- สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ) 

2. กรณีนิติบคุคล 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที(มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน ซึ(งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความ
ถกูต้อง และ 

- สาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ซึ(งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ 

- ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ(งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 
และ 

- หนงัสอืมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที(มีการมอบอํานาจให้ผู้ อื(นกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ(ง หากหนงัสอืมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา
เอกสาร เอกสารฉบบัสาํเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย และ 

- บตัรตวัอยา่งลายมือชื(อของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

3. กรณีบคุคลตา่งด้าว 

- เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และถิ(นที(อยู่ และ/หรือเอกสารอื(นใดตามที(บริษัท
จดัการจะเห็นสมควร 
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หมายเหต ุ

- กรณีเป็นเอกสารที(มาจากตา่งประเมศ จะต้องมีการรับรองสาํเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท 

- ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองวา่ยินยอมที(จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ตามที(ได้ระบไุว้ใน
โครงการนี " และ/หรือตามประกาศ คําสั(ง ระเบียบต่างๆ ที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั "งที(ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัและที(จะได้แก้ไขเพิ(มเติมในภายหน้า 

22. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุในการเสนอขายครั "งแรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อนี " 
ทั "งนี " ในกรณีที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี(ยนแปลง 
เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด สั(งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื(น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที(จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั "น นอกจากนั "น ในกรณีที(บริษัทจดัการเห็นวา่การเสนอขายหน่วยลงทนุในครั "งนี "อาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัใน
การดําเนินการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี(ยนแปลงรายละเอียดการจองซื "อและการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที(ระบไุว้
ในโครงการตามความเหมาะสม ทั "งนี " เพื(อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั "งนี "ประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อนี " บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุที(จองซื "อและได้ชําระเงินค่า
จองซื "อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที(จองซื "อแล้ว ในกรณีที(จํานวนเงินค่าจองซื "อที(ระบุในใบจองซื "อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับ
จํานวนเงินที(บริษัทจดัการและ/หรือผู้จดัจําหนา่ย (ถ้าม)ี ได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินค่า
จองซื "อที(ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

22.1 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) ในกรณีที(บริษัทจดัการระดมทนุได้ตํ(ากวา่จํานวนเงินทนุของโครงการจนอาจเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไม่สามารถ
ลงทนุได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที(จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทนุรวมที(จะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนได้ตามที(บริษัทจัดการเห็นสมควร 
(รายละเอียดการเลือกลงทนุในทรัพย์สินจะอยู่ข้อ 4. “นโยบายการลงทนุ”) โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที(ดีที(สดุ
ของกองทนุรวมเป็นสําคญั โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื "อ
บางสว่นให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุได้  

อยา่งไรก็ด ีในกรณีที(บริษัทจดัการระดมทนุได้ตํ(ากวา่จํานวนเงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการอาจเลอืกที(จะไม่
ดําเนินการลงทนุใดๆ ตามวรรคแรกก็ได้ และเลกิกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะยกเลิกการจดัตั "งกองทนุรวม
และคืนเงินทนุให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุ 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1 และผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 ภายใต้หลกัเกณฑ์ และเงื(อนไข
ดงัตอ่ไปนี " 

(2.1) การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1 

ผู้ลงทุนกลุ่มที( 1 หมายถึง ผู้จองซื "อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว  

บริษัทจดัการจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1 รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที(ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรือ (2.4)  
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ทั "งนี " บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วรวมกนัได้ไม่เกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1 ดงันี " 

(2.1.1) จดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1 ตามลาํดบัการจองซื "อ (First come first serve) 

(2.1.2) ในกรณีที(ผู้ลงทนุกลุม่ที( 1 ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามข้อ (2.1.1) แล้ว บริษัทจดัการจะไม่
เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 ให้บคุคลดงักลา่วอีก เว้นแต่เป็น
การจดัสรรหนว่ยลงทนุที(เหลอืจากการจองซื "อของผู้ลงทนุกลุม่ที( 2  

(2.2) การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 

ผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 หมายถึง ผู้จองซื "อทั(วไป และผู้จองซื "อประเภทกองทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื "อทั(วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(ข) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

เว้นแตเ่ป็นกรณีที(ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรือ (2.4) ทั "งนี " ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื(อนไขดงัตอ่ไปนี " 

(2.2.1) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 ที(เป็นผู้จองซื "อทั(วไปทกุรายในจํานวนเงินจองซื "อหน่วย
ลงทนุขั "นตํ(าสดุก่อน (Small lot first) หลงัจากนั "นจึงจะจดัสรรเพิ(มเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 
บาท ให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที( 2 ที(เป็นผู้จองซื "อทั(วไปทกุรายวนเป็นรอบไปเรื(อยๆ จนกว่าจะครบตาม
จํานวนเงินทนุของโครงการที(เสนอขาย โดยหากผู้จองซื "อทําการจองซื "อมากกว่า 1 บญัชี บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที(จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวที(มีการจองซื "อสงูสดุเทา่นั "น 

(2.2.2) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที(ผู้จองซื "อในจํานวนเงินที(
เทา่กนั และมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรให้แก่ผู้จอง
ซื "อหนว่ยลงทนุดงักลา่วโดยวิธีสุม่รายชื(อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) 

(2.2.3) สําหรับผู้จองซื "อประเภทกองทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรตามจํานวนที(จองซื "อ แต่อย่างไรก็ตาม 
หากผู้จองซื "อประเภทกองทนุมีจํานวนเกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที(จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื "อประเภทกองทนุตาม
สดัสว่นของจํานวนที(จองซื "อ ซึ(งเมื(อรวมกบัจํานวนหน่วยลงทนุที(จดัสรรให้แก่ผู้จองซื "อทั(วไปแล้ว
จะมีจํานวนหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(2.3) ในกรณีที(ผู้ จองซื "อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกได้ก็
ตอ่เมื(อเป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุที(เหลือจากการจองซื "อของผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อ
ประเภทกองทนุ 
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(2.4) ในกรณีที(เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุ หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกันของบุคคลดงักลา่ว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว บริษัทจดัการจะ
เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อประเภทกองทุนให้แก่บุคคล
ดงักลา่วอีกได้ก็ตอ่เมื(อเป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซื "อทั(วไปและผู้จองซื "อ
ประเภทกองทนุที(เหลอืจากการจองซื "อของผู้จองซื "อทั(วไป ผู้จองซื "อประเภทกองทนุ และผู้จองซื "อพิเศษ
ตาม (2.3) 

(3) ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุรับรองที(จะซื "อหนว่ยลงทนุตามจํานวนที(จองซื "อ หรือตามจํานวนที(ได้รับการจดัสรร โดยไม่
เปลี(ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื "อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที(ไมไ่ด้รับการจดัสรร 

(4) ในกรณีที(บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื(อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม หรือผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม หรือชื(อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที(จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแต่บางสว่นหรือทั "งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซื "อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

(5) สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึ "นหลงัจากที(นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ของผู้จองซื "อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นั "น โดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะออกและจดัสง่เอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วนั
นบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

22.2 ข้อจํากดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ข้อจํากดัในการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะเป็นไปตามที(สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั "งนี " ในกรณีที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื(นใดที(มีอํานาจตาม
กฎหมายได้แก้ไข เปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด สั(งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื(น บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที(จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี " 

(1) บริษัทจดัการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี "  

(1.1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดให้แก่
บคุคลใดบคุคลหนึ(งดงัตอ่ไปนี " 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี "ยงชีพ หรือ กองทนุรวม
เพื(อผู้ลงทนุทั(วไป 

(ข) นิติบุคคลที(จัดตั "งขึ "นตามกฎหมายไทยซึ(งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์ มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื(นใดที(ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมื(อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 
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(1.2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ(งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุที(รับไว้ใน
ส่วนที(เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที(บริษัทจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์
ที(กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(3) บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่าย
ได้แล้วทั "งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) มีการลงทนุเพื(อให้ได้มาซึ(งสทิธิในที(ดินตามประมวลกฎหมายที(ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทนุเพื(อให้ได้มาซึ(งกรรมสิทธิeในอาคารชุด ทั "งนี " เมื(อคํานวณพื "นที(ห้องชุดที(กองทนุรวมจะลงทนุ
รวมกบัพื "นที(ห้องชดุที(ถือกรรมสทิธิeโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกิน
ร้อยละ 49 ของพื "นที(ห้องชดุทั "งหมดในอาคารชดุนั "น 

ในการนี "บริษัทจดัการจะแต่งตั "งนายทะเบียนหน่วยลงทนุเพื(อทําหน้าที(ควบคมุการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ
ต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ(ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครั "งแรกให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที(กําหนดข้างต้น ทั "งนี " ขั "นตอนการโอนหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวจะมีขั "นตอนมากกว่าผู้ลงทนุ
ไทย ซึ(งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที(เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวทราบ รวมทั "งดําเนินการให้มีการปฏิเสธ
การโอนหน่วยลงทนุที(จะเป็นผลทําให้กองทุนรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที(เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวถือหน่วยลงทนุเกิน
กวา่อตัราที(กําหนดด้วย 

นอกจากนี " บริษัทจดัการจะแจ้งหลกัเกณฑ์เรื(องห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกิน 
ร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดให้แก่นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ทราบก่อนมีการนํา
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพื(อให้นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ และจะดําเนินการให้การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื(อง
ดงักลา่ว 

23. การเพิมเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1 บริษัทจดัการอาจเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมได้เมื(อมีวตัถุประสงค์เพื(อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม หรือเพื(อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่น
สภาพที(ดีและมีความพร้อมที(จะใช้หาผลประโยชน์ 

23.2 ในการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี " 

(1) ขอมติในเรื(องวตัถปุระสงค์ในการเพิ(มเงินทนุจดทะเบียน จํานวนหนว่ยลงทนุและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนที(จะ
เพิ(ม วิธีการกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที(เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยต้องได้รับคะแนน
เสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงันี " 
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(1.1) กรณีการขอมติโดยเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทั "งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที(เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั "งนี " องค์ประชุมต้องม ี
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทั "งหมด และจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที(มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ(งหนึ(งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดและมีสทิธิออกเสยีง 

ทั "งนี " การนบัคะแนนเสยีงของผู้มีสทิธิออกเสยีงตาม (1.1) และ (1.2) บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้มี
สว่นได้เสยีดงัตอ่ไปนี " 

(ก) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที(กองทนุรวมจะลงทนุเพิ(มเติม กรณี
เป็นการเพิ(มเงินทนุเพื(อซื "อ เช่า หรือได้มาซึ(งอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม   

(ข) เจ้าของอาคารหรือสิ(งปลกูสร้างที(กองทนุรวมเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม กรณี
เป็นการเพิ(มเงินทนุเพื(อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพที(ดีและพร้อมที(จะใช้หาผลประโยชน์ 

(ค) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที(ได้รับสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุในส่วนที(เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง
กรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื(องที(ขอมต ิ

(จ) บุคคลที(มีความสมัพันธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) 
แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที(เสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมบางราย หากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มีมติคดัค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด บริษัทจัดการจะไม่
ดําเนินการให้มีการเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว 

(2) ขอมติเพื(อแก้ไขเพิ(มเติมโครงการเพื(อให้สอดคล้องกบัการเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนตามที(ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงเกินกึ(งหนึ(งของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

23.3 เมื(อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 23.2 แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

(1) ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั "งจดัสง่ร่างโครงการที(จะแก้ไขเพิ(มเติม และร่าง
หนงัสอืชี "ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มเติมให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

(2) เมื(อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ(มเติม โดยจดัสง่ แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสอืชี "ชวน และจดทะเบียนเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม
ตามประกาศเกี(ยวกบัการจดทะเบียนเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที(บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที(ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน การให้
ความเห็นชอบให้เพิ(มเงินทนุจดทะเบียนดงักลา่วเป็นอนัสิ "นสดุลง  

23.4 ในการเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื(อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี " 
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(1) หากบริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ยื(นขอจดทะเบียนเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแจ้งเรื(องข้างต้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ "นสดุ
ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซื "อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที(เกิดขึ "นจาก
เงินที(ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ "นสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มเติมตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั "นได้อนัเนื(องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะ
ชําระดอกเบี "ยในอตัราไมต่ํ(ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที(ครบกําหนดเวลานั "นจนถึงวนัที(บริษัทจดัการชําระ
เงินคา่จองซื "อจนครบถ้วน  

(2) หากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ(มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการ
จะลดจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื(อคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยการ
ลดจํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที(มีการเสนอขายเพื(อเพิ(มเงินทนุจดทะเบียน โดยคํานวณตามสดัสว่นของ
ราคาที(เสนอขายและเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน พร้อมทั "งจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทุนรวมต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า 

เงื(อนไขเพิ(มเติม 

เนื(องจากประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนญุาตให้กองทนุรวมเพิ(มทนุกรณีขาดสภาพคลอ่ง ดงันั "น ในกรณีที(
กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที(จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางสว่น
หรือทั "งหมดของกองทนุรวม ตามที(เห็นสมควร  

สําหรับเงื(อนไขของ “การเพิ(มเงินทนุจดทะเบียน” ข้างต้น ในกรณีที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหนว่ยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด สั(งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื(น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น 

24. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

24.1 ในกรณีที(กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ(งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี " บริษัทจัดการจะใช้ 
ดลุยพินิจในการพิจารณาจะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวม  

(1) เงินลงทนุที(ได้รับจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ไมร่วมกําไร) 

(2) มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที(เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ(งทยอยตดัจ่าย 

24.2 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ และปฏิบตัิดงันี " 

(1) ดําเนินการเฉลี(ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(มีชื(ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ ทั "งนี " เงินที(เฉลี(ยคืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม  

(2) ยื(นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วนัที(ดําเนินการเฉลี(ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามแบบที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(3) จัดให้มีข้อมูลเกี(ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั "งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
รายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื(อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลตามที(สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เงื(อนไขเพิ(มเติม 

สาํหรับเงื(อนไขของ “การลดเงินทนุจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแตก่รณีที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหนว่ยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด สั(งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื(น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น 

25. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตามที(ผู้ จองซื "อได้ระบุในเอกสารการจองซื "อว่าจะ
เลอืกรับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแบบใดแบบหนึ(งดงัตอ่ไปนี " 

1. ใบหนว่ยลงทนุ  

2. ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

25.2 เงื(อนไขการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื(อผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนที(ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั "งนี " ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้ถือ
เป็นหลกัฐานที(ถกูต้องเกี(ยวกบัสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

25.2.1 กรณีใบหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจัดสง่ใบหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั
นบัตั "งแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ทั "งนี " ใบหน่วยลงทนุจะมีรายละเอียดเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

25.2.2 กรณีระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที(นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื(อผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ(งให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื(อ
เป็นหลกัฐานการยืนยนัการถือหนว่ยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื "อขายหลักทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ(งเปิดไว้กับบริษัท
นายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์เป็นการลว่งหน้าหรือตามที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้ในใบจองซื "อหน่วยลงทุน ทั "งนี " 
ตามหลกัเกณฑ์และเงื(อนไขที(บริษัทจดัการกําหนด 

และในกรณีที(ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทนุไปเข้าบญัชีซื "อ
ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื(อการซื "อขายหลกัทรัพย์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะนําหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุผ่านนายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ
นําหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของบคุคลที(ได้รับการแต่งตั "งจากบริษัทจดัการเพื(อผู้ ถือหน่วยลงทนุนั "น
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ที(มีอยูก่บับริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้
ในใบจองซื "อหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม 
และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการที(ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

26. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทีปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

26.1 สทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

26.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
อื(นใดที(เกี(ยวข้องการดําเนินการบริหารจดัการกองทนุรวม เพื(อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์การ
ลงทนุ และข้อจํากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที(ได้รับอนมุตัิ ทั "งนี "รวมถึงข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมกบับริษัทจดัการ และสญัญาตา่งๆ ได้ทําขึ "น 

2) สงวนสิทธิที(จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที(การโอนหน่วยลงทุนนั "นเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั(ง หนงัสอืเวียนที(หน่วยงานที(มีอํานาจตามกฎหมายได้ประกาศ 
กําหนด และ/หรือกรณีที(เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที(ได้ระบไุว้ในโครงการนี " 

3) สทิธิในการลาออกจากการทําหน้าที(เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้กบักองทนุรวม  

4) สทิธิในการยบัยั "งพิเศษ (veto right) สาํหรับการดําเนินการหรือการตดัสนิใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทนุ 
หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื(อแก้ไขเพิ(มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการที(ขัดต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
อาจเสยีชื(อเสยีงหรือได้รับความเสยีหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วในกรณีต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี " 

- สทิธิที(จะเลกิโครงการ/ยตุิโครงการและ/หรือกองทนุรวม เฉพาะในกรณีที(บริษัทจดัการบอกกลา่วการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการให้แก่กองทนุรวมตามกําหนดและเงื(อนไขที(ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน 
แตก่องทนุรวมไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการอื(นใดมารับหน้าที(ได้ภายในกําหนดเวลา 

- สทิธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที(กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด 
อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั(งการ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ(มเติม เปลี(ยนแปลงโครงการ กรณีที(สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื(นใดที(มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการอนุญาตให้
เปลี(ยนแปลง แก้ไข เพิ(มเติม ประกาศ กําหนด อนมุตั ิเห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสั(งการเป็นอยา่งอื(น 

- สิทธิที(จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั "งหมดของกองทุน ตามที(
เห็นสมควร ในกรณีที(กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 
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- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื(อให้บรรลุซึ(งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ(ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั "งนี "จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(
เกี(ยวข้อง 

6) สิทธิในการสั(งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื(อให้เป็นไปตามที(กฎหมายประกาศกําหนด 

7) สทิธิในการรับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื(น
ใด ตามที(กําหนดไว้ในโครงการ 

8) สทิธิอื(นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง 

26.1.2 หน้าที(และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการมีหน้าที(และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทนุรวม
ให้เป็นไปตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที(และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี " 

1) การบริหารกองทนุรวม 

1.1) จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามที(ระบไุว้ในโครงการที(ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที(ตาม
บทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 อยา่งเคร่งครัด 

1.2) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
หนงัสอืชี "ชวน โดยมีสาระสําคญัไม่ต่างจากร่างข้อผกูพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสือชี "ชวน ที(ผ่าน
การพิจารณาจากสํานักงาน และดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั(งที(ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว โดยในกรณีที(ข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฏหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั(งนั "น ให้บริษัทจัดการดําเนินการเพื(อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัและ
โครงการโดยไมช่กัช้า 

1.3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี "ชวนที(เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริษัทจดัการจะจัดส่งหนงัสือ 
ชี "ชวนให้สาํนกังานไมน้่อยกวา่ 1 วนัทําการก่อนการเริ(มจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชี "ชวนให้แก่
ประชาชนและจะจดัสง่เอกสารดงักลา่วผา่นระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือชี "ชวนและการ
รายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานกังาน
ด้วย และหากมีการเปลี(ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ข้อมลูที(จดัส่ง
นั "นมีข้อมลูที(เป็นปัจจบุนัโดยไมช่กัช้าและจะกระทําผา่นระบบงานข้างต้นด้วย 
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(ข) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสง่และดําเนินการให้บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ย
ลงทุนและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จัดส่งหนงัสือชี "ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาํคญัพร้อมใบจองซื "อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุ และจดัให้มีหนงัสอืชี "ชวนสว่นข้อมลูโครงการ
ไว้ที(ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที(ติดตอ่ทกุแหง่ของบริษัทจดัจําหน่ายและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ตลอดระยะเวลาการขายหนว่ยลงทนุ 

(ค) เมื(อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิ "นสดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี "ชวน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที(ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื(อให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจดัสาํเนาให้เมื(อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

ในกรณีที(หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว หากมีการแก้ไขเพิ(มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ(มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 10 วนัทําการนบัตั "งแต่วนัถดัจากวนัที(ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก้ไขเพิ(มเติมโครงการหรือวันที(ได้มีมติให้แก้ไขเพิ(มเติม
โครงการ แล้วแตก่รณี ทั "งนี " จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

1.4) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื(น รวมทั "งการหาผลประโยชน์ การ
ซื "อ เช่า จําหนา่ย โอนสทิธิการเช่า ขาย สั(งโอน และเปลี(ยนแปลงเพิ(มเติม ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื(นที(ลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข วิธีการที(กําหนดไว้ใน
โครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

1.5) ตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.6) ดําเนินการเพิ(มหรือลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.7) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื(อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที(กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.8) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.9) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1.11) สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบ
ทานการประเมินคา่ตามที(บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่
บคุคลดงัตอ่ไปนี " 

(1) บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิหรือบคุคลที(ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ
สาํรวจอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื(อการประเมินคา่ 

(2) ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที(ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที(กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั "งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

1.12) จดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ(งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดร้องขอให้มีการจดัประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

1.13) เปลี(ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ(มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ตามข้อกําหนด เงื(อนไข หลกัเกณฑ์ 
ที(ระบไุว้ในโครงการ 

1.14) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ(งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 

1.15) ปฏิบตัิการอื(นๆ เพื(อให้บรรลซุึ(งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ(งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที( และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั "งนี "จะต้องไม่
ขดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื(นใดที(เกี(ยวข้อง 

1.16) ดําเนินการเลกิกองทนุรวมตามที(กําหนดไว้ในโครงการ 

2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม 

จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื(นใดตามที(กําหนดไว้ใน
โครงการ 

3) การแตง่ตั "งบคุคลที(เกี(ยวข้องเพื(อการจดัการกองทนุรวม 

3.1) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้าม)ี 

3.2) แตง่ตั "งบคุคลที(ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื(อทําหน้าที(ดงัตอ่ไปนี " 

3.2.1 ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื(อทําหน้าที(ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ(ง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

3.2.2 ผู้จดัการกองทนุรวมเพื(อทําหน้าที(ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินตามข้อ 6.2 
เพื(อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทั "งนี " บริษัทจดัการจะประกาศรายชื(อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการไว้ในที(
เปิดเผย ณ ที(ทําการของบริษัทจดัการ 
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3.3) แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ(งมีคณุสมบตัิตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยคณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี(ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์อื(นแทนตามเงื(อนไขในการเปลี(ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที(กําหนดไว้ในโครงการ ทั "งนี "โดยได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.4) แต่งตั "งนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รวมถึงการเปลี(ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
และแต่งตั "งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื(นที(มีคุณสมบตัิตามที(สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั "งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.5) แต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื(อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ทั "งนี " บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวนั "นจะต้องอยู่ในบญัชีรายชื(อที(ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.6) แตง่ตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทั "งนี " ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที(ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.7) แตง่ตั "งที(ปรึกษา(ถ้าม)ี ที(ทําหน้าที(เป็นที(ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม 

3.8) แตง่ตั "งผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ทั "งนี " ผู้สอบบญัชีดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื(องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บญัชี รวมถึงการเปลี(ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และแต่งตั "งผู้สอบบญัชีอื(นที(มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั "งดงักล่าวให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.9) แตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวมเพื(อทําหน้าที(รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
หน้าที(อื(นๆ ที(จําเป็นเพื(อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ "น เมื(อยตุิหรือเลกิกองทนุรวม 

3.10) แต่งตั "งบคุคลอื(นใดเพื(อทําหน้าที(ต่างๆ ที(เกี(ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ผู้ เชี(ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที( 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

4) การดําเนินการอื(นๆ 

4.1) ยื(นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ(งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม
ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั "งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ 

4.2) ยื(นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนทรัพย์สนิกองทนุรวม 

4.3) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที(
หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย 
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4.4) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนํา
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

4.5) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ(งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.6) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องและจดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุ
รวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที(สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.7) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้เป็นไปตาม
ประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
หลกัเกณฑ์และวิธีการที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.8) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยการจดัสง่เอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
ในกรณีที(มีเหตุการณ์หรือการเปลี(ยนแปลงใดๆ เกิดขึ "นภายหลงัจากวนัที(คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุตามข้อ 28.4 อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทนุ
รวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.9) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที(มีธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทนุ ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที(กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมทั "งจดัทํารายงาน
ของกองทนุรวมทกุสิ "นปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที(มีชื(ออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ "นรอบปีบญัชี 

4.10) จดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนา
เอกสารหลกัฐานที(เกี(ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที(ได้รับรายงานดงักลา่ว 

4.11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี "ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื(อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า 

(1) เอกสารที(แสดงกรรมสิทธิeหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื "อ เช่า รับโอน
สทิธิการเช่า หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสอืที(แสดงการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทั "งนี "บริษัทจัดการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที(เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วย 

4.12) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี "ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) สญัญาแต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสญัญาหรือนบัแต่
วนัแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที(มีการแต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการ
แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 
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(2) สญัญาแต่งตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาแต่งตั "งที(ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วนั 
ทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั(งให้ผู้มีหน้าที(ต่างๆ ตามสญัญาแต่งตั "ง อาทิเช่น ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ที(ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ  
และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที(ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั "ง และ/หรือตามที(คณะกรรมการลงทุน 
และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

4.14) จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที(เป็นสาระสาํคญัเกี(ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานภายใน 15 วนันบัแตว่นัที(
ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั "น รวมทั "งจดัให้มีข้อมลูที(เป็น
สาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที(เปิดเผย ณ ที(ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที(ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั "น เพื(อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสอืสรุปข้อมลูจะมีสาระสําคญัตามที(
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื(อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที(เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ(งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทน
การจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั "งนี " ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื "อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื(นตามที(ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย/จําหนา่ย/จ่าย/โอนทรัพย์สนิบางสว่นหรือทั "งหมดของกองทนุรวม ตามที(เห็นสมควร 

4.16) ปฏิบตัิหน้าที(อื(นๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที(ของบริษัทจดัการ 

26.1.3 เงื(อนไขการเปลี(ยนบริษัทจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปลี(ยนบริษัทจัดการได้เมื(อเกิดกรณีใดกรณีหนึ(งดงัต่อไปนี " และ/หรือเมื(อได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1) เมื(อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ(งถือหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ(งหนึ(งของ
จํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดให้เปลี(ยนบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องบอกกลา่ว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยหากเป็นการเปลี(ยน
บริษัทจดัการภายใน 2 ปีแรก ที(มิใช่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัทจดัการ บริษัท
จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายกองทุนจากบริษัทจัดการกองทุนใหม่เป็นจํานวนเงินเท่ากับ40 
ล้านบาท โดยบริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วจากกองทนุ ทั "งนี " หากกองทนุรวมมีการแปลง
สภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื(อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) และมีการ
เปลี(ยนบริษัทจดัการที(มิใช่เกิดจากความบกพร่องของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมเป็น
จํานวนเงินเท่ากับ 40 ล้านบาทกับบริษัทจัดการใหม่หรือผู้ บริหารกองทรัสต์เพื(อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REIT manager) รายใหม ่
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อยา่งไรก็ตาม หากการโอนย้ายดงักลา่วเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัทจดัการและ
ทําให้กองทนุรวมเกิดความเสยีหาย หรือไมรั่กษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามสมควร บริษัทจดัการจะ
ยกเว้นไมค่ิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

2) ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที(ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือมี
การแก้ไขพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั(ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั "งนี " เนื(องจากการ
เปลี(ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ(มภาระหน้าที(แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที(ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที(ในการจัดการกองทนุรวมต่อไป ทั "งนี " บริษัท
จดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที(จะรับหน้าที(ตอ่ไปเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัก่อนวนัที(ให้มีผลเป็นการสิ "นสดุการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัทจดัการ โดยบริษัท
จัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที(มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ที(จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง และได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั "งบริษัท
จดัการรายใหมใ่ห้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วนันบัจากวนัที(ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3) ในกรณีที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์หรือมีมติเปลี(ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การ
ดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุรวม หรือมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัสําคญั (การเปลี(ยนแปลงรายชื(อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการเปลี(ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัในอตัราตั "งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด) หรือกรณีอื(นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที(จะปฏิบตัิหน้าที(ต่อไป บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าที(ในการจดัการกองทนุรวมต่อไป ทั "งนี " บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที(จะรับหน้าที(ตอ่ไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 
90 วนัก่อนวนัที(ให้มีผลเป็นการสิ "นสดุการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอ
บริษัทจดัการรายใหม่ที(มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที(จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง และได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องมีมติแต่งตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 180 วนันบัจากวนัที(ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที(บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวม ซึ(ง
มีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที(บริษัทจดัการได้ตอ่ไป  

ในการเปลี(ยนตวับริษัทจัดการหากเป็นกรณีที(กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยหากเป็นกรณี
การเปลี(ยนตวับริษัทจดัการตามที(กําหนดไว้ในข้อ 1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที(ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั "ง
บริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี การปฏิบตัิหน้าที(ดงักลา่วจะไมเ่กินกวา่ 180 วนันบัจากวนัที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มีมติให้เปลี(ยนบริษัทจัดการ ทั "งนี " หากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหา
บริษัทจดัการรายใหมไ่ด้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที(จะขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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เพื(อเลกิกองทนุรวม โดยถือวา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว หรือ
หากเป็นกรณีที(บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 2) หรือข้อ 3) 
ข้างต้นนี " บริษัทจดัการมีหน้าที(ต้องจดัหาบริษัทจดัการรายใหมที่(มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 
180 วนั เพื(อเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเห็นชอบให้แต่งตั "งเป็นบริษัทจดัการ หากผู้ ที(บริษัทจดัการเสนอชื(อ
ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน
ระยะเวลา 180 วนันบัจากวนัที(ครบกําหนดระยะเวลา 180 วนัแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที(จะขอความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื(อเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 

ทั "งนี " ในการปฏิบตัิหน้าที(ของบริษัทจดัการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที(ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้
เปลี(ยนบริษัทจดัการตามที(กําหนดไว้ในข้อ 1) หรือภายหลงัจากวนัที(มีผลเป็นการสิ "นสดุการปฏิบตัิหน้าที(ของ
บริษัทจดัการตามที(กําหนดไว้ในข้อ 2) และข้อ 3) บริษัทจดัการจะยงัคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราที(ระบไุว้ในโครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบตัิหน้าที(บริษัทจดัการ 

26.2 สทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี " 

1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที(เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที(กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั "งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ที(ทําขึ "นกบับริษัทจดัการ 

2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม รับเงินต่างๆ ที(กองทนุรวมจะพึงได้รับจากการจดัตั "งและ
ดําเนินงานของกองทนุรวม เช่น เงินจองซื "อหน่วยลงทนุ เงินปันผลจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ และดอกเบี "ย
จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอื(นใดของกองทุนรวมและนําเข้าไว้ใน
บญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และทรัพย์สนิของกองทนุรวมอื(นๆ ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์  

3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ เปลี(ยนแปลง จําหน่าย โอนหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินต่างๆ เอกสารสิทธิ 
หนงัสือรับรองการทําประโยชน์หรือเอกสารการครอบครองหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ(งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทั "งนี "ให้เป็นไปตามคําสั(งของบริษัทจดัการ  

ในการแก้ไขหรือเพิ(มเติมรายละเอียดตา่งๆ ในสญัญาที(เก็บรักษาไว้ที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะจดัให้
มีทนายความหรือที(ปรึกษากฎหมายในการดูแลและให้คําแนะนําในการแก้ไขหรือเพิ(มเติมสญัญาเพื(อดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื(อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวม จ่ายเงินปันผล เงินจากการลดจํานวนเงินทนุ
ที(เรียกชําระแล้ว หรือจากการลดทนุตามคําสั(งของบริษัทจดัการ  

5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การรับเงิน 
ปันผล และดอกเบี "ย และการเปลี(ยนแปลงอื(นใดที(มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุรวม โดยทนัทีที(
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  
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6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที(จะต้องปิดโอนหรือกําลงัอยู่ใน
ระหวา่งทําการปิดโอนในชื(อของกองทนุรวม เพื(อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การรับเงินปันผล
จากการลงทนุในหนว่ยลงทนุ ดอกเบี "ย และอื(นๆ  

7) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี " และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ 

7.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั(งของบริษัทจดัการเกี(ยวกบัการรับมอบ สง่
มอบ เปลี(ยนแปลง จําหนา่ย โอนสญัญาและจําหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผลจากการลงทนุในหน่วย
ลงทนุ ดอกเบี "ย และอื(นๆ  

7.2 จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมที(รับฝากไว้  

7.3 จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน
รวมที(รับฝากไว้  

7.4 รายงานเป็นรายวนัเกี(ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพ
ของหลกัทรัพย์พร้อมคํานวณดอกเบี "ยค้างรับ (ถ้าม)ี  

7.5 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี "คา่ซื "อหลกัทรัพย์และลกูหนี "คา่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั (ถ้าม)ี  

7.6 รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

7.7 รายงานเงินปันผลจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุค้างรับของกองทนุรวม  

8) เก็บรักษาเอกสารสาํคญัของกองทนุรวม 

8.1 โฉนดที(ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์  

8.2 สญัญาซื "อขาย/สญัญาเช่า/สญัญาโอนสทิธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์  

8.3 สาํเนารายงานการประเมินคา่  

8.4 เอกสารสาํคญัอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องกบักองทนุรวม  

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเก็บรักษาโฉนดที(ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิeในอสงัหาริมทรัพย์นั "น ตามที(บริษัท
จดัการได้จดัให้ทนายความหรือที(ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์แล้ว 

9) จดัให้มีการดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี " 

(i) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที(ได้รับหนงัสอืแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ii) ทกุ 1 ปีนบัแตว่นัที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั "งก่อนแล้วเสร็จ ทั "งนี " ค่าใช้จ่ายที(เกิดจากการตรวจสอบ
ทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

10) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที(เริ(มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั "น 

11) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที(ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 
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12) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื(อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ
เปลี(ยนแปลงใดๆ เกิดขึ "น อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือมลูค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

13) ตรวจสอบการซื "อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการ
และหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

14) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนที(บริษัทจดัการได้
คํานวณไว้และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื(อเห็นว่าถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดแล้ว  

15) ให้ความเห็นเกี(ยวกบัการจัดการกองทนุรวมของบริษัทจดัการเพื(อประกอบกบัข้อมลูอื(นๆ ที(บริษัทจัดการเป็น 
ผู้จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิ "นปีบญัชีนั "น  

16) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที(ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที(ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดย
เคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที(บริษัทจดัการกระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที(ตามมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ หรือไม่ปฏิบตัิตามรายละเอียดโครงการของกองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี(ยวกบั
เรื(องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั "งแต่วันที(ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

17) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที(ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั "งนี " เพื(อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั "งปวง หรือเมื(อได้รับคําสั(งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื(อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

18) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดย
เคร่งครัดตลอดจนกฎหมายอื(นใดที(เกี(ยวข้องและข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ  

19) ในกรณีที(มีการเลิกโครงการ เมื(อเลิกโครงการแล้วหน้าที(ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ "นสุดเมื(อผู้ ชําระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที(การชําระบญัชียงัไม่สิ "นสดุ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที(ตา่งๆ ดงันี " 

(ก) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม  

(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที(ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

20) ปฏิบตัิหน้าที(อื(นตามที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที(ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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26.3 สทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบของที(ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้าม)ี 

26.3.1 ที(ปรึกษามีสทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี " 

1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที(ที(ปรึกษาจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการให้คําปรึกษาที(ได้ตกลง
กนั 

2) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี(ยวกับการซื "อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพื(อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

3) หน้าที(อื(นใดตามที(ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาที(ได้ตกลงกนั 

26.3.2 ที(ปรึกษาทางการเงิน (ถ้าม)ี มีสทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี " 

1) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที(ที(ปรึกษาทางการเงินจากกองทนุรวมตามสญัญาบริการให้คําปรึกษา
ทางการเงินที(ได้ตกลงกนั 

2) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี(ยวกบัการจดัตั "งกองทนุรวม การระดมเงินทนุ การวางแผนทางการเงินเพื(อ
การลงทนุ รวมถึงการเพิ(มทนุ  

3) หน้าที(อื(นใดตามที(ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาทางการเงินที(ได้ตกลงกนั 

26.3.3 ที(ปรึกษาอื(นของกองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี " 

1) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที(ที(ปรึกษาอื(นจากกองทนุรวมตามสญัญาบริการที(ได้ตกลงกนั 

2) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื(อประโยชน์ในการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวม 

3) หน้าที(อื(นใดตามที(ระบใุนสญัญาบริการที(ได้ตกลงกนั 

26.4 สทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี " 

1) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที(ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตั "งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที(ทําขึ "นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2) ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในแตล่ะวนัให้อยูใ่นสภาพที(ดีอยูเ่สมอ และพร้อมที(จะหา
ผลประโยชน์ตลอดเวลา 

3) จดัเก็บรายรับและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุและทรัพย์สินอื(นที(เกี(ยว้อง เช่น จดัหา 
ผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวม เป็นต้น 

4) ปฏิบตัิหน้าที(อื(นใดตามที(ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์
กําหนดให้เป็นหน้าที(ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

26.5 สทิธิ หน้าที( และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

1) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที(เป็นผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที(ได้ตกลงกนั 

2) ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

3) หน้าที(อื(นใดตามที(ระบใุนสญัญาบริการที(ได้ตกลงกนั 
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27. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซื ,อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

27.1 คา่ธรรมเนียมที(เรียกเก็บจากผู้สั(งซื "อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ ี

(2) คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท ตอ่ผู้ รับโอน 1 ราย โดยผู้ โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วในวนัที(ยื(นใบคําขอโอน
หนว่ยลงทนุ  

(3) คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน  

ตามอตัราที(ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บ โดยหกัจากจํานวนเงินที(จะโอนเข้าบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุนั "นๆ  

(4) คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

กรณีที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมที(สญู
หาย บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่ 1 ฉบบั 

(5) อื(นๆ ระบ ุ

(5.1) คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหนว่ยลงทนุกบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ตามอตัราที(นายทะเบียน
หนว่ยลงทนุกําหนด 

(5.2) ค่าใช้จ่ายอื(นๆ ที(ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที(จ่ายจริง 

อตัราค่าธรรมเนียมที(เรียกเก็บจากผู้สั(งซื "อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น เป็นอตัราที(รวมภาษีมลูค่าเพิ(ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื(นใดทํานองเดียวกนัแล้ว  

27.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที(เรียกเก็บจากกองทนุรวม  

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(2) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะคิดคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมสาํหรับการปฏิบตัิหน้าที(ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สนิ การ
ออกไปตรวจสอบการซื "อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั "งการออกไปปฏิบตัิหน้าที(
ตรวจสอบทรัพย์สินตามความจําเป็นเพื(อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
ทรัพย์สนิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอตัรา 10,000 บาท/ครั "ง ครั "งละไมเ่กิน 2 วนั (รวมค่าพาหนะ
แล้ว) และนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอตัรา 10,000 บาท/ครั "ง ครั "งละไม่เกิน 2 วนั (ไม่รวมค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจริง) ทั "งนี " ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที(พกั ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ(มต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการคดัสําเนาเอกสารสิทธิในอตัราที(จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 
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บาทตอ่ครั "ง (ถ้าม)ี ทั "งนี " อตัราดงักลา่วจะไมร่วมถึงคา่ใช้จ่ายของที(ปรึกษากฎหมายหรือที(ปรึกษาอื(นๆ ที(แตง่ตั "ง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วผู้ดแูลผลประโยชน์จะเป็นผู้ รับภาระเอง  

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ดงักล่าวอาจมีการเปลี(ยนแปลงโดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขรายละเอียดโครงการ หากค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์อนัเกี(ยวกบัการให้บริการตามสญัญานี "ต้อง
เพิ(มขึ "นหรือลดลงเนื(องจากการเปลี(ยนแปลงเพิ(มขึ "นหรือลดลงของอตัราและ/หรือวิธีการเรียกเก็บของค่าบริการ
ที(ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องจ่ายแก่บคุคลภายนอกอนัจําเป็นที(จะทําให้ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถให้บริการตาม
สญัญานี "ได้ เช่น คา่บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น แต่ทั "งนี " ค่าบริการที(
เพิ(มขึ "นหรือลดลงไมร่วมถึงคา่ใช้จ่ายของที(ปรึกษากฎหมายหรือที(ปรึกษาอื(นๆ ที(แตง่ตั "งโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์ที(จะกําหนดขึ "น จะต้องเป็นอตัราที(ได้รับการยินยอม
จากบริษัทจดัการ 

(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(4) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   

ตามที(จ่ายจริง แตไ่มเ่กินอตัราร้อยละ 1.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

สําหรับค่าตอบแทนสว่นเพิ(ม (Incentive fee) จะชําระในอตัรา 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการที(ได้รับ
จากผู้ เช่ารายใหมข่องโรงงานที(วา่ง (ในกรณีสญัญาเช่า 3 ปีขึ "นไป) และในอตัราครึ(งเดือนของอตัราค่าเช่าและ
คา่บริการที(ได้รับจากผู้ เช่ารายเดิม (ในกรณีสญัญาเช่า 3 ปีขึ "นไป) ทั "งนี " หากสญัญาผู้ เช่ารายใหม่ หรือการต่อ
สญัญาเช่าไมถ่ึง 3 ปี คา่ธรรมเนียมจะแบง่ตามสดัสว่น 

(5) คา่ธรรมเนียมที(ปรึกษาทางการเงิน  

ตามที(จ่ายจริง ทั "งนี " ในกรณีที(บริษัทจัดการมีการแต่งตั "งที(ปรึกษาทางการเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที(
ปรึกษาทางการเงินในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(6) คา่ธรรมเนียมที(ปรึกษาของกองทนุรวม 

ตามที(จ่ายจริง ทั "งนี " ในกรณีที(บริษัทจดัการมีการแต่งตั "งที(ปรึกษาของกองทนุรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที(
ปรึกษาของกองทนุรวมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(7) คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ ี  

(8) คา่เบี "ยประกนัภยั 

ตามที(จ่ายจริง ทั "งนี " ในกรณีที(ผู้ เช่าไม่เป็นผู้ รับผิดชอบการชําระค่าเบี "ยประกันภยั กองทุนจะชําระในอัตรา 
ที(จ่ายจริง 

(9) คา่เบี "ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ 

ค่าเบี "ยประชุมของกรรมการ ในกรณีที(มีการจดัประชุม ตามที(จ่ายจริง ในจํานวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน 
หรือจํานวนอื(นใดตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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(10) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 

(10.1) ในช่วงเสนอขายครั "งแรก : 

ตามที(จ่ายจริง แต่จะไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ(งจะเรียกเก็บตามที(จ่ายจริงตอนต้นโครงการทั "งจํานวน โดย
ในทางบญัชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ่ายทั "งจํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี(ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที(จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนั "น ๆ  ทั "งนี " การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที(กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง 
ประเทศไทย 

(10.2) หลงัการเสนอขายครั "งแรก : 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ที(เกิดขึ "น
ภายหลงัการจดัตั "งกองทนุรวม ตามที(จ่ายจริง แตจ่ะไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี ยกเว้นในกรณีที(มีการ
เพิ(มเงินทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที(จะเพิ(มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เฉพาะช่วงที(มี
การเพิ(มเงินทนุครั "งละไมเ่กิน 3 ล้านบาท 

(11) อื(นๆ ระบ ุ

(11.1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั "ง
กองทนุรวม คา่ธรรมเนียมการยื(นคําขอจดัตั "งและจดัการกองทนุรวม คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม คา่ธรรมเนียมแรกเข้าและคา่ธรรมเนียมในการยื(นขอจดทะเบียนหนว่ย
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ค่าที(ปรึกษากฎหมาย ค่าจดัประชุมที(เกี(ยวข้องโดยตรงกบักองทุนรวม 
ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสญัญาต่างๆ อนัเกี(ยวเนื(องกับกองทุนรวม เช่น การเตรียมและจัดทําเอกสาร
สัญญาและค่าแปลเอกสาร ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หรือประกาศที(สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเกี(ยวเนื(องจากการดําเนินการตามที(
กฎหมายหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง  

(11.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ จัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี "ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ
แบบฟอร์มต่างๆ ที(เกี(ยวกับกองทุนรวม เช่น ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ใบจองซื "อหน่วยลงทุน ใบ
หนว่ยลงทนุ รวมทั "งคา่ใช้จ่ายอื(นๆ อนัเกี(ยวเนื(องกบังานทะเบียน เช่น คา่ใช้จ่ายในการนําสง่ใบหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสารสาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 
ตามที(จ่ายจริง  

(11.3) ค่าจัดทําและจัดสง่หนงัสือบอกกลา่ว หนงัสือโต้ตอบ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ รายงานต่างๆ ถึง 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลที(เกี(ยวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง ที(บริษัทจดัการดําเนินการหรือมีหน้าที(
ดําเนินการตามที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด
หรือเป็นการดําเนินงานที(เกี(ยวข้องกบักองทนุรวมโดยตรงรวมถึงคา่ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั 
ตามที(จ่ายจริง  
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(11.4) ค่าใช้จ่ายอันเกี(ยวเนื(องจากการแก้ไขเพิ(มเติมโครงการ การเพิ(มเงินทุน หรือการลดเงินทุน และ
ค่าใช้จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกบักองทุนรวมโดยตรง เช่น การลงประกาศหนงัสือพิมพ์ การจดัประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ การทําเอกสารแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที(
เกิดขึ "นจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง  

(11.5) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีกองทนุรวมกบัธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที(ธนาคารเรียกเก็บ คา่
อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง  

(11.6) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายที(เกิดจากการจ่ายเงินปันผล การเพิ(มเงินทนุและ/หรือการลดเงินทนุ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื "อหน่วยลงทนุในกรณีเพิ(มทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีที(มี
การลดเงินทุนและ/หรือจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมการออกเช็คหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้า
บญัชีให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ คา่บริการเตรียมการจดัสง่เช็ค ค่าซองจดหมาย 
คา่ไปรษณียากรสาํหรับสง่เอกสารตา่งๆ หรือหนงัสือติดต่อกบับคุคลที(เกี(ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื(นใด
ที(เกิดจากการจ่ายเงินปันผล การเพิ(มเงินทนุและ/หรือการลดเงินทนุ เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง 

(11.7) คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายอื(นๆ ในการสอบบญัชี ตามที(จ่ายจริง 

(11.8) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชีกองทนุรวมจนถึงการจด
ทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที(จ่ายจริง   

(11.9) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินสําหรับการประเมินค่า ในอตัราที(บริษัทจัดการเห็นสมควร
และตามที(จ่ายจริง  

(11.10) ค่าใช้จ่ายอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ จัดจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตวัแทน (Agent or Property Broker) (ถ้ามี) ที(ทําหน้าที(
ทางการตลาด เช่น ดําเนินการซื "อ ขาย เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือดําเนินการด้าน
การตลาด ในอตัราที(บริษัทจดัการเห็นสมควร และตามที(จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิที(ซื "อหรือขาย หรือในกรณีการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม จะคิดในอตัราที(จ่ายจริง 
แตจ่ะไมเ่กินร้อยละ 10 ของรายได้คา่เช่าตอ่ระยะเวลาการเช่า 

(11.11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที(เกี(ยวกับภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื(นที(เกี(ยวข้องตามอตัราที(กฎหมาย
กําหนดและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัหนว่ยราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ค่าธรรมเนียมการจดจํานองหลกัประกัน ค่าธรรมเนียมการโอนอสงัหาริมทรัพย์ ค่าอากร
แสตมป์ ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีบํารุงท้องที( ภาษีป้าย หรือภาษีอื(นใดในทํานองเดียวกนั
ที(เกิดจากการซื "อ เช่า จําหน่าย หรือโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
ตามที(จ่ายจริง 

(11.12) คา่ธรรมเนียมที(ปรึกษาอื(นของกองทนุรวม เช่น คา่ที(ปรึกษากฎหมาย เกี(ยวกบัการตรวจสอบสนิทรัพย์
และหนี "สิน (Due Diligence) ค่าทนายความ ค่าจ้างวิศวกร ตรวจสอบโครงสร้างของอาคารและ
ประเมินคณุภาพงาน เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง 
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(11.13) คา่ใช้จ่ายในการตอ่เติม เปลี(ยนแปลง ซอ่มแซม ตกแตง่ใหม ่ปรับปรุงให้ดีขึ "น ทั "งนี " รวมถึงการซื "อใหม ่
ซื "อทดแทนอุปกรณ์ต่างๆ เครื(องใช้อื(นใดที(จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจหรือทําประการใดๆ เกี(ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื(อให้อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินดงักล่าวอยู่ใน
สภาพที(ดีและมีความพร้อมที(จะหาผลประโยชน์  

(11.14) ค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ "นเนื(องจากการออกไปตรวจสอบการซื "อ เช่า จําหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ การตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการ โดยคิดค่าที(พกั ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในอตัรามาตรฐานภายในของบริษัทจดัการ และค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ "นตามที(
จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เป็นต้น  

(11.15) ค่าใช้จ่ายในการประกนัภยั ดแูลและ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกนัวินาศภยั (ถ้าม)ี และ/หรือคา่เบี "ยประกนัภยัอื(นใดที(เกี(ยวเนื(องกบักองทนุรวม ตามที(จ่ายจริง 

(11.16) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ใดๆ ที(เกี(ยวกับการซื "อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื(น
หรืออสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น คา่นายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์ที(ซื "อหรือขายเพื(อประโยชน์ใน
การจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที(เกี(ยวข้องกบัการซื "อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การโอนหลกัทรัพย์หรืออสงัหาริทรัพย์ เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง  

(11.17) คา่ใช้จ่ายที(เกิดขึ "นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื(อการรับชําระหนี "ใดๆ 
ของกองทุนรวม รวมทั "งค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื(อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามที(จ่ายจริง  

(11.18) คา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที(ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที( 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื(อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั "งปวง หรือเมื(อได้รับคําสั(งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที(จ่ายจริง  

(11.19) คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุคณะกรรมการลงทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุและ/หรือเอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง 

(11.20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายที(เกิดขึ "นอนัเนื(องมาจากการดําเนินงาน
ของกองทนุรวม ตามที(จ่ายจริง ยกเว้น ความเสยีหายนั "นเกิดจากการทจุริต ประมาทเลนิเลอ่ หรือโดย
เจตนาของบริษัทจดัการเอง  

(11.21) คา่ใช้จ่ายที(เกี(ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีที(กองทนุ
รวมมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที(ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เงื(อนไข 
และวิธีการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศที(เกี(ยวข้อง ตามที(จ่ายจริง  

(11.22) ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าที(ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื(นใดที(เกิดขึ "นแก่บริษัท
จดัการ ตามที(จ่ายจริง อนัเนื(องมาจากการที(บริษัทจดัการถูกบคุคลอื(นใดเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือให้
ชําระเงินคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บคุคลนั "น ซึ(งเกิดจากการลงทนุใดๆ ในทกุกรณีที(เกิดจาก
การปฏิบตัิหน้าที(โดยชอบของบริษัทจดัการ  
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(11.23) คา่ใช้จ่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวเนื(องจากการจดัการกองทนุรวม เช่น คา่เสยีหายอนัจะเกิดจากภยัธรรมชาติ ภยั
จากสงครามกลางเมือง เป็นต้น ตามที(จ่ายจริง 

(11.24) ค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ "นจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพื(อเป็นหลกัประกนัการลงทนุของกองทนุรวม 
ตามที(จ่ายจริง 

ทั "งนี " คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามข้อ (1) – (11) ข้างต้น เป็นอตัราที(ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ(ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื(นใดในทํานองเดียวกนั อนัเนื(องมาจากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที(เรียกเก็บจากกองทนุรวมดงักลา่ว
ข้างต้น จะถือเป็นภาระของกองทนุรวม  

บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมตาม (1) - (3) จากกองทนุรวมเป็นรายเดือน โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนั
สดุท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนโดยการตดัจ่ายจาก
บญัชีของกองทนุรวม ทั "งนี " บริษัทจดัการจะจ่ายภายใน 20 วนัทําการแรกของเดือนถดัไปหลงัจากวนัคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมที(ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายจะคิดจากมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ 
สิ "นเดือนก่อนเกิดคา่ใช้จ่าย 

สาํหรับคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตาม (4) ถึง (11) จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามจํานวนที(จ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทั "งจํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลี(ยเทา่กนัทกุวนัตาม
ระยะเวลาที(จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนั "นๆ ทั "งนี " การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที(
กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

อนึ(ง สําหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที(เกี(ยวข้องกับการจดัตั "งกองทนุครั "งแรกนี " บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจาก
เจ้าของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น ณ วันที(กองทุนรวมรับโอน
กรรมสทิธิeหรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์สนิ  

27.3 การเปลี(ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 

(1) การเปลี(ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที(ระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ(ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราที(ระบไุว้ในข้อ 27. “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที(เรียกเก็บจากผู้ สั(งซื "อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” นี " โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ(มเติมโครงการ หากจํานวนค่าธรรมเนียมภายหลงัการเพิ(ม/ลด/ยกเว้น คิดเป็นอตัราไม่เกินตามที(ระบไุว้ใน
โครงการ 

อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บเพิ(มหรือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี " บริษัทจดัการจะทําการติด
ประกาศไว้ ณ ที(เปิดเผยของบริษัทจดัการ 

(2) การเปลี(ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่อตัราที(ระบไุว้ในโครงการ 

ในกรณีเพิ(มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าที(ระบใุนข้อ 27.1 และข้อ 27.2 บริษัทจดัการจะกระทํา
เมื(อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ(งหนึ(งของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตามวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

(2.1) ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัและ 
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(2.2) ติดประกาศไว้ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการทกุแหง่ 

28. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

28.1 บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนั
สดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือน
ธนัวาคม แล้วแตก่รณี ทั "งนี " มลูค่าที(คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการคํานวณมลูค่าดงักลา่ว
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ(งโดยมี
รายละเอียดตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

28.2 การคํานวณและประกาศมลูคา่ตามข้อ 28.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี " 

(1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
และประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี(ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที(ห้าทิ "ง 

ในกรณีที(มีผลประโยชน์เกิดขึ "นจากการคํานวณตามวรรคหนึ(ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั "นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

28.3 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 28.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และปิดประกาศไว้ใน
ที(เปิดเผย ณ ที(ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั "งเปิดเผยชื(อ 
ประเภทและที(ตั "งอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมได้มาจากลงทนุด้วย 

28.4 ในกรณีที(มีเหตุการณ์หรือการเปลี(ยนแปลงใดๆ ที(เกิดขึ "นภายหลงัจากวนัที(คํานวณตามข้อ 28.1 อนัมีผลกระทบต่อ
มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการ
เปลี(ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 28.3 และหากเหตุการณ์หรือการเปลี(ยนแปลงดงักลา่ว
เกิดขึ "นภายหลงัจากวนัที(มีการเปิดเผยตามข้อ 28.3 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื(องดงักลา่วโดยพลนั 

28.5 ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

(1) อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะใช้ราคาที(ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินคา่ครั "งลา่สดุ แล้วแตก่รณี เว้นแตก่ารคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมครั "งแรก บริษัทจดัการจะใช้ราคาที(ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2) ทรัพย์สินอื(น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื(อนไขเพิ(มเติม 

ไมม่ ี
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29. การจัดทาํรายงานให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอืหน่วยลงทุน  

29.1 รายงานของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานของกองทนุรวมทุกวนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก ่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที(มีชื(ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต ่
วันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที(สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

29.2 รายงานการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที(เป็นสาระสาํคญัเกี(ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที(
ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั "น รวมทั "งจัดให้มีข้อมูลที(เป็นสาระสําคัญ
ดงักลา่วไว้ในที(เปิดเผย ณ ที(ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัที(ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั "น เพื(อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ 
โดยหนงัสอืสรุปข้อมลูต้องมีสาระสาํคญัตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื(อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที(เป็นสาระสาํคญัตามวรรคหนึ(งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั "งนี " ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื "อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื(นตามที(ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

29.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ที(ยงัสร้างไมเ่สร็จ 

กรณีที(กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที(ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของ
การก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที(ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนบัแต่วันที(ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทั "งนี " บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย   

เมื(อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการ
จะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

30. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

30.1 บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 2 รายเพื(อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) ก่อนที(จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ก่อนที(จะจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

30.2 บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 รายเพื(อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) ทกุ 2 ปีนบัแตว่นัที(มีการประเมินคา่เพื(อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี(ยนแปลงใดๆ เกิดขึ "นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ทั "งนี " ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที(บริษัทจดัการได้รับการแจ้ง
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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30.3 บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 รายเพื(อทําการสอบทานการประเมินคา่ทกุ 1 ปีนบัแตว่นัที(
มีการประเมินคา่ครั "งลา่สดุไปแล้ว 

30.4 ในการแต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื(อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจดัการจะ
แตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิรายใดรายหนึ(งให้ทําการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครั "งไมไ่ด้ 

30.5 บริษัทจดัการจะสง่สําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน พร้อม
ด้วยสาํเนาเอกสารหลกัฐานที(เกี(ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนัและให้สาํนกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที(ได้รับ
รายงานดงักลา่ว 

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที(สิ "นสดุรอบบญัชี วนัที( 31 เดือน ธนัวาคม 

วนัที(สิ "นสดุรอบบญัชีครั "งแรก วนัที( 31 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

32. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

32.1 สทิธิในการรับเงินปันผล 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที(จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที(
ระบไุว้ในโครงการนี " 

32.2 สทิธิในการลงมติเพื(อแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื(อทําการแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
โดยเป็นไปตามเงื(อนไขและหลกัเกณฑ์ที(กําหนดไว้ในโครงการนี " บริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ(มเติมโครงการหรือ
วิธีการจดัการกองทนุรวม เมื(อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ(งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหน่าย
ได้แล้วทั "งหมดของกองทนุรวม 

ทั "งนี " การแก้ไขเพิ(มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

32.3 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื(อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิที(จะได้รับเงินคืนตามสดัสว่นการลงทนุ หากกองทนุรวมต้องเลิกไป โดยบริษัทจดัการ
จะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีที(สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการ
จําหนา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม ชําระภาระหนี "สินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื(น 
คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉลี(ยตามจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยแล้วได้ทั "งหมดของกองทนุรวม 

32.4 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ แต่ทั "งนี "จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื(อนไข และหลกัเกณฑ์ที(ระบไุว้
ในโครงการนี " 
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32.5 สทิธิประโยชน์อื(นๆ 

32.5.1 สทิธิในการจํานําหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําหนว่ยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(
บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

32.5.2 สทิธิในการออกเสยีงเพื(อลงมติเกี(ยวกบัการดําเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเกี(ยวกบัการบริหารจดัการกองทนุรวมตามที(กําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เงื(อนไขและหลกัเกณฑ์ที(กําหนดไว้ในโครงการนี " และการนบัมติดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(
ระบไุว้ในโครงการนี " 

32.5.3 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื(อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที(จะได้รับเงินคืนเมื(อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(ระบไุว้ในโครงการ 

33. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เว้นแตป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องจะกําหนดเป็นอยา่งอื(น การแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการจะเป็นดงันี " 

33.1 การแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ(งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

33.2 ในกรณีที(การแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที(ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีมติให้แก้ไข 

33.3 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ(นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที(ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที(ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้แก้ไขเพิ(มเติม แล้วแตก่รณี  

เมื(อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขเพิ(มเติมโครงการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื(อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ(งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี " 

34.1 เมื(อกองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทั "งนี " ภายในวนัทําการถดัจากวนัที(ทราบเหตดุงักลา่ว 

34.2 เมื(อจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตํ(ากว่า 500 ล้านบาท เมื(อคํานวณจากมลูค่าที(ตราไว้ของหน่วยลงทนุโดยเลิกกองทนุ
รวมในวนัทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที(ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

34.3 เมื(อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที(ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที(บริษัทจัดการเพิ(มเงินทุนจดทะเบียนเพื(อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม แตไ่มส่ามารถลงทนุเพิ(มเติมนั "นได้ โดยบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อ 23.4 แล้ว 

34.4 เมื(อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ(งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดของกองทนุ
รวม 
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34.5 เมื(อครบอายโุครงการ (ถ้าม)ี 

เงื(อนไขเพิ(มเติม 

- มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 34.4 คือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ(งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ(ง
หนึ(งของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด โดยการนบัมติจะอยู่ภายใต้บงัคบัข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามที(กําหนดไว้ในข้อ 8 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

- เมื(อเกิดกรณีตา่งๆ จนเป็นเหตใุห้ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทนุรวม เช่น กองทนุ
รวมขาดสภาพคลอ่ง กองทนุรวมไมส่ามารถดํารงสดัสว่นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตามที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถ
หาบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื(นมารับหน้าที(แทนได้ในระยะเวลาตามที(ระบใุนข้อ 26.1.3 “เงื(อนไขการ
เปลี(ยนบริษัทจดัการ” และข้อ 13.2 “เงื(อนไขการเปลี(ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” เป็นต้น 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้เลกิกองทนุรวมได้ เมื(อบริษัทจดัการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมลงทนุ มีมลูค่า
รวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ หรือ
มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที(คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื "ออสงัหาริมทรัพย์
บางรายการที(กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับ
อสังหาริมทรัพย์ที(กองทุนคาดว่าจะลงทุนจนเป็นเหตุให้กองทุนไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์จะลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น 

- ในกรณีที(บริษัทจัดการได้รับคําสั(งให้เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที(มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั(งศาล เป็นต้น และ/หรือในกรณีที(หากปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 26.1.1 5) “สิทธิในการ
ดําเนินการจดัการ” หรือข้อ 26.1.3 “เงื(อนไขการเปลี(ยนบริษัทจดัการ” 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลียเงินและหรือทรัพย์สินอืนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมือเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม 

เมื(อเลกิกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที(สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีเพื(อ
ทําหน้าที(จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ชําระภาระหนี "สนิของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉลี(ยตามจํานวนหน่วยลงทนุที(ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทั "ง 
ทําการอย่างอื(นที(จําเป็นเพื(อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ "น ทั "งนี " ตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการที(คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด เมื(อชําระบญัชีเสร็จสิ "นแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหากปรากฏวา่มีทรัพย์สนิคงค้างอยู ่ให้ตกเป็นกรรมสทิธิeของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื(อนไขเพิ(มเติม 

ไมม่ ี

36. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมม่ ี
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37. การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที(บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เกี(ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความ
รับผิดชอบของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี(ยนให้บริษัทจัดการรายอื(นเข้าจัดการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ(งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ(งหนึ(งของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที(บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถึงการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทั "งนี " หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจ
ขอให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในกรณีที(มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ "นจากการเปลี(ยนแปลงบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที(กําหนด บริษัท
จดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

38. การประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฎกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ(งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที(จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

39. อืนๆ 

39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื(อกองทนุรวมจากบคุคลที(เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื(องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที(รับไว้นั "นต้องเป็นทรัพย์สินที(มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี(ยวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที(แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั "นบ่อยครั "งเกินความจําเป็นเพื(อให้
กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ(งให้แก่กองทนุรวมที(อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที(อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั "นด้วย ทั "งนี " 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี(ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 

 




