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จัดทําโดย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 
 

หนวยลงทนุ “กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด” 

มูลคาโครงการ 608,000,000 บาท 
จํานวน 60,800,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท 

 
 

จองซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

ต้ังแตวันที่ 25 มิถุนายน 2552.ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 

ต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขอมูล ณ วันที ่24 มิถุนายน 2552 
(โปรดเก็บหนงัสือชี้ชวนนี้ไวเปนคูมือ) 

คําเตือน 
การลงทุนในหนวยลงทนุยอมมีความเสี่ยงควบคูไปกับผลตอบแทน 
กอนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาขอมูลในหนังสือชีช้วนอยางรอบคอบ 
เพื่อประกอบการตัดสนิใจ และควรเกบ็ไวเปนขอมลูตอไปในอนาคต 
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คําจํากัดความคําจํากัดความ  

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ี
สแตรทิจิกสโตเรจฟนด 

กองทุนกองทุนรวม หมายถงึ กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจ
ฟนด 

กฎหมายหลกัทรัพย หมายถงึ พระราชบัญญติัหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบยีบ คําสั่ง
หนงัสือเวยีน หนงัสือซักซอมความเขาใจ หนงัสือผอนผัน
และกฎหมายอื่นใดที่เกีย่วของ ทัง้ที่มีอยูในปจจุบันและที่
ไดแกไขเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรพัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 

นายทะเบยีนหนวยลงทนุ หมายถงึ นายทะเบียนหนวยลงทนุของกองทนุรวม ที่ไดรับ
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบยีนหลกัทรพัยจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถงึ ผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวม ที่มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของ
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยและที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูจัดการกองทุนรวม
อสังหารมิทรพัย 

หมายถงึ ผูจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ตามประกาศคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ซึ่งหมายถึง ผูทีท่ําหนา
ตัดสินใจลงทนุ หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสงัหาริมทรัพย 

ผูสอบบัญช ี หมายถงึ ผูสอบบัญชีของกองทนุรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูใน
บัญชีรายชื่อทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการให
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูสนับสนนุการขาย 
หนวยลงทนุ 

หมายถงึ บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทาํหนาที่
ขายหนวยลงทุนของกองทนุ 
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คณะกรรมการลงทุน หมายถงึ คณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวม 
ที่ปรึกษา หมายถงึ บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรอืคําแนะนําแกบริษัทจัดการ

เกี่ยวกับการลงทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพย หรือสิทธิ
การเชาอสงัหาริมทรัพย หรือ การจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทนุซึง่มหีนาที ่
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ผูบริหารอสังหาริมทรพัย หมายถงึ นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษทัจัดการใหทําหนาที่
ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่
กองทนุรวมไดมาจากการลงทุน ซึ่งมหีนาที ่ คุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามทีก่ฎหมายหลกัทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขอกําหนด 

บริษัทประเมนิคาทรัพยสนิ หมายถงึ บริษัทประเมนิมูลคาทรัพยสินของกองทนุรวม ซึ่งเปน
บริษัทประเมนิมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชรีายชื่อที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบรษิัท
ประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูจองซื้อทั่วไป หมายถงึ ผูลงทนุที่จองซื้อหนวยลงทนุดวยวิธีการทัว่ไปตามที่ระบ ุ
  ไวในหนังสือชีช้วน และมิใชบุคคล ดังตอไปนี ้
  (1) ผูจองซื้อพิเศษ และ 
  (2) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
ผูจองซื้อพิเศษ หมายถงึ ผูลงทนุที่จองซื้อหนวยลงทนุที่จะไดรับการจัดสรรหนวย

ลงทนุเปนพิเศษกวาผูจองซือ้ทั่วไป อาทิเชน กองทนุสาํรอง
เลี้ยงชพี กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ สภากาชาด
ไทย สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ เปนตน  
ทั้งนี ้ ตามรายละเอียดทีก่ําหนดในประกาศสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 
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กลุมบุคคลเดียวกัน หมายถงึ กลุมบุคคลเดียวกนัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย โดยกําหนดให
บุคคลที่มีความสัมพนัธกนัดงัตอไปนี ้เปนกลุมบุคคลเดียวกนั 

(1) บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) คูสมรส 
(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึง่ถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาว 

เกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด แลวแตกรณี 
(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนัน้เกนิกวารอยละ

สิบของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนัน้หรือความเปนหุนสวนทัง้หมดของนิติ
บุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี 

(5) กองทนุสวนบคุคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ(4) 
การประเมินคา หมายถงึ การคํานวณมลูคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดยเปนการ
ประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีกาตรวจสอบเอกสาร
สิทธ ิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรพัยสินเงื่อนไขและ
ขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการใชประโยชน 
รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบันและรายละเอยีดอื่น
ที่เกีย่วของรวมทั้งการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 

การสอบทานการประเมนิคา หมายถงึ การเสนอความเหน็เกีย่วกับมูลคาอสังหารมิทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสงัหาริมทรัพยของกองทนุรวม โดยมิไดมีการ
สํารวจทรพัยสิน 

รายงานการประเมินคา หมายถงึ รายงานของบริษัทประเมนิคาทรัพยสินซึง่ระบุรายละเอยีด
ตางๆ เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการสอบทานการ
ประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยวา
ดวยการใหความเห็นชอบบรษิัทประเมนิมลูคาทรัพยสิน 
เปนผูลงลายมอืชื่อในรายงานดังกลาว 
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บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถงึ บุคคลที่เกี่ยวของของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพยตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 29/2549 
เร่ือง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดกรกองทนุและหลกัเกณฑในการ
ปองกนั ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2549 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวของกับบรษิทั
จัดการ 

หมายถงึ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 เร่ือง หลกัเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธกีารจัดตั้งและจัดการกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
สํานกังาน หรือ สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

หนวยลงทนุ หมายถงึ หนวยลงทนุของกองทนุรวม 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถงึ มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด เมื่อส้ินวันทาํการที่คํานวณ 
มูลคาทรพัยสินสทุธ ิ หมายถงึ มูลคาทรัพยสินของกองทนุหักดวยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตาม

วิธีการที่กาํหนดไวในโครงการ 
จํานวนเงินทนุจดทะเบียน หมายถงึ จํานวนเงนิทนุที่กองทนุระดมทุนได และนําไปจดทะเบยีน

เปนกองทรพัยสินไวกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วันทําการ หมายถงึ วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
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ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) 
ที่อยูบริษัทจดัการ : อาคาร คอลัมนทาวเวอร ชัน้ G และชั้น 21-23  
  เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร  0-2649-2100 

1. ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ) : MFC-Strategic Storage Fund 

1.3. ชื่อยอ  : M-STOR 

1.4. ประเภทโครงการ  : กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย  
ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุ โดยบรษิัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

1.5. ลักษณะโครงการ  : ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6. อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 
2. จํานวนเงินทนุของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของ
หนวยลงทนุที่เสนอขายและมูลคาขั้นตํ่าในการจองซื้อ 

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ : ไมเกิน 608,000,000 บาท (หกรอยแปดลานบาท) 
เงื่อนไข : 
ในกรณีที่บริษทัจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจาํนวนเงนิทนุของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พิจารณากําหนดขนาดของกองทนุที่จะนาํไปจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวม และพิจารณา
กําหนดขนาดการลงทนุไดตามที่บริษทัจัดการเหน็สมควร นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจจะมีการ
จัดสรรหนวยลงทนุและคืนเงนิคาจองซื้อบางสวนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนได 

2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทนุ : 10 บาท 

2.3. จํานวนหนวยลงทนุ : ไมเกิน 60,800,000 หนวย  
   (หกสิบลานแปดแสนหนวย) 

2.4. ประเภทหนวยลงทนุ : ระบุชื่อผูถือ 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย : 10 บาท 
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2.6. มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ : 1,000 บาท (หนึง่พนับาท)  
 และเพิ่มเปนทวีคูณของ100 บาท (หนึ่งรอยบาท) 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม และรายละเอยีดนโยบายการลงทุน 

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ : 
เพื่อระดมเงนิทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงนิทนุไปซื้อและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย 
และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทนุไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง 
และ/หรือขาย หรือดําเนนิการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแก
กองทนุและผูถือหนวยลงทนุ รวมถงึการลงทุนในทรัพยสินอืน่และ/หรือหลักทรพัยอ่ืนและ/หรือการหาดอก
ผลอ่ืนโดยวธิีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

3.2. รายละเอียดนโยบายการลงทุน : 
การลงทุนครัง้แรก 
กองทนุจะทาํการลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์(Freehold) ในอสังหาริมทรัพย  ซึง่ประกอบไปดวยที่ดินและ       
ส่ิงปลูกสราง และอุปกรณ ของ บริษัท พ.ีพี.ฟูดส ซพัพลาย จํากัด บริษัทเกษตรเหนือ จาํกัด บริษัท อะกรี 
เวิลด จํากัด และบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียร่ิงพารท จาํกัด ซึง่ประกอบกิจการหองเยน็ และอาคาร     
รับฝากสินคา 
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รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุน 
 หองเย็น พ.ีพี. ฟูดส ซัพพลาย 

เจาของทรัพยสิน บริษัท พี.พี. ฟดูส ซัพพลาย จํากัด 
ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดินจาํนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 6-2-84 ไร หรือ 2,684 ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสรางประเภทหองเย็นและสวนปรับปรุงพฒันาที่ดิน 
จํานวน 3 รายการพรอมเครือ่งจักรและอุปกรณ  
จํานวน 25 รายการ 

ทําเล เลขที่ 20 ซอยออนนุช 55/1 ถนนออนนุช แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสิทธิ์ทีดิ่น โฉนดที่ดินเลขที่ 92307, 92308 และ 92309 
ลักษณะอาคาร อาคารหองเยน็ชั้นเดียว จํานวน 1 อาคาร   

และอาคารสํานักงาน 4 ชั้น พรอมชั้นลอยและดาดฟา  
จํานวน 1 อาคาร 

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 8,013 

ราคา 169,000,000 บาท 
ลักษณะการใชพื้นที ่ หองเย็น 22 หอง ขนาดความจุหองเยน็รวม 4,300 ตัน  

สําหรับรับฝากสินคาประเภทอาหารแชเย็นและแชแข็ง  
และอาคารสํานักงาน 

อายุอาคาร อายุอาคารสาํนักงาน 12 ป 
อายุหองเยน็เฉลี่ย 22 ป 

อุปกรณและเครื่องจักร เครื่องจักรประกอบกิจการหองเยน็ 25 รายการ 
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 หองเย็น เกษตรเหนือ 

เจาของทรัพยสิน บริษัท เกษตรเหนือ จํากัด 
ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดิน จํานวน 4 แปลง เนื้อทีร่วมตามเอกสารสิทธิ์เทากับ 6-3-83 ไร 

หรือ 2,783 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุงพัฒนา
ที่ดิน จํานวน  9 รายการ และเครื่องจักรรวมอุปกรณ  
จํานวน 72 รายการ 
(เนื้อที่ดินบางสวนตกอยูในบังคับภาระจํายอม เร่ือง ทางเดิน,  
ทางรถยนตผาน, ไฟฟา, วางทอระบายน้าํ และสาธารณปูโภคตางๆ 
ใหกับที่ดินแปลงอื่น คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 0-0-48 ไร  
(48 ตารางวา)) 

ทําเล เลขที่ 99/8 หมูที่ 1 ซอยอนามัยบางน้ําจดื ถนนพระราม 2  (ทล.35) 
บริเวณ กม.ที ่16+500 ต.บางน้าํจืด อ. เมอืงสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

เอกสารสิทธิ์ทีดิ่น โฉนดที่ดินเลขที่ 21791, 25877, 46434 และ 46435 
ลักษณะอาคาร อาคารหองเยน็ชั้นเดียว 3 อาคารติดตอกัน 

ชั้นลอย 1 ชั้น ใชเปนสวนสํานักงาน 
พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 6,980 

ราคา 142,500,000 บาท 
ลักษณะการใชพื้นที ่ หองเย็น 16 หอง ขนาดความจุของหองเยน็รวม 5,000 ตัน 

สําหรับรับฝากสินคาประเภทอาหารแชเย็นและแชแข็ง 
อายุอาคาร 10-15 ป 
อุปกรณและเครื่องจักร เครื่องจักรประกอบกิจการหองเยน็ 72 รายการ 
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 หองเย็น อะกรี เวลิด 

เจาของทรัพยสิน บริษัท อะกรี เวิลด  จํากัด 
ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดิน จํานวน 4 แปลง เนื้อทีร่วม 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา) 

รวมที่ดินซึ่งเปนสวนที่เปนทางออกสูทางสาธารณประโยชน 
ประมาณ 0-1-32 ไร (รายละเอียดเพิม่เตมิในสรุปสาระสําคัญ
ขอตกลงเบื้องตนในการซื้อขายทรพัยสิน ขอ 2.6) 
พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุงพัฒนาที่ดิน จาํนวน 9 รายการ 
พรอมเครื่องจกัรและอุปกรณ จํานวน 99 รายการ 

ทําเล เลขที่ 101/1 หมูที ่1 ซอยสวนบุคคล ถนนคูขนานวงแหวน 
ฝงตะวนัออก ต.พยอม อ.วังนอย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เอกสารสิทธิ์ทีดิ่น โฉนดที่ดินเลขที่ 15892, 15894, 17300 และ 17302 
ลักษณะอาคาร อาคารหองเยน็ชั้นเดียว พรอมอาคารสํานกังาน 2 ชั้น 1 อาคาร 

ขนาดความจขุองหองเย็นรวม 8,100 ตัน 
พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 12,076 

ราคา 185,000,000 บาท 
ลักษณะการใชพื้นที ่ หองเย็น 23 หอง ขนาดความจุของหองเยน็รวม 8,100 ตัน สําหรับ

รับฝากสินคาประเภทอาหารแชเย็นและแชแข็ง และอาคารสํานักงาน 
อายุอาคาร 4 – 6 ป 
อุปกรณและเครื่องจักร เครื่องจักรประกอบกิจการ 

หองเย็น 99 รายการ 
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 โกดังเก็บสินคา สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพารท 

เจาของทรัพยสิน บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจเินียร่ิงพารท จาํกัด 
ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดิน จํานวน 2 แปลง เนื้อทีร่วม 8-0-30 ไร หรือ 3,230 ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสรางประเภทโกดังเก็บสินคา 
ทําเล เลขที่ 16 หมู4 ถนนสายโรจนะ-อุทัย (ทล. 3056) ต.อุทัย อ.อุทยั 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เอกสารสิทธิ์ทีดิ่น โฉนดที่ดินเลขที่ 768 และ 26787 
ลักษณะอาคาร อาคารโกดังเกบ็สินคาปรับอากาศและสาํนกังาน 2 ชั้น  

อาคารโกดัง 1 ชั้น 
พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 7,198.6 

ราคา 111,500,000 บาท    

ลักษณะการใชพื้นที ่ โกดังเกบ็สินคาและสํานักงาน 7,198.6 ตร.ม. 

อายุอาคาร 5 ป 

อุปกรณและเครื่องจักร - 

ราคาประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรพัยสินจากการประเมิน วันที่ประเมิน 

บริษัท ที.เอ. มาเนจเมนท คอรโปเรชัน่ 
(1999) จํากัด 

643,170,000 บาท 11 กุมภาพนัธ 2552 

บริษัท ศศิรัชดา จาํกัด 679,800,000  บาท 20 มีนาคม 2552 
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จุดเดนการลงทุน 

1. ความตองการพื้นที่หองเยน็มีสม่าํเสมอ - ธุรกิจคลังสนิคาหองเย็น เปนธุรกิจที่มีคูแขงเกิดขึ้นนอย 
ในขณะที่ความตองการใชคลังสินคาหองเย็นเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

2. จุดยุทธศาสตรของธุรกิจขนสงสินคา-คลังสินคาหองเยน็ทีก่องทุนลงทนุ ต้ังอยูตามจุดยทุธศาสตร
สําหรับธุรกิจการขนสงสนิคา เชน อยุธยา สมุทรสาคร และออนนุช ซึ่งเหมาะสมสาํหรับการสงสนิคาไปยัง
ทุกภาคของประเทศ รวมถึงเปนจุดกระจายสินคาเขาสูภายในกรุงเทพ 

3. ผูเชาที่มีความแข็งแกรงทางธุรกิจ - ผูเชาของคลังสนิคาหองเยน็ทีก่องทนุลงทุน สวนใหญเปนเปน
ผูเชาทีม่ีความแข็งแกรงทางธุรกิจดานอาหารโดยมีทัง้บริษัทไทย และบริษัทตางชาต ิ

4. ธุรกิจคลังสินคาหองเย็นเปนธุรกิจสาํคัญของระบบ ลอจสีติก - เพราะเปนตัวขับเคลื่อนใหธรุกิจ
ดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ทางดานตนทนุ เวลา และการจดัการ ทัง้ยงัเปนธุรกิจที่รัฐบาลใหการ
สงเสริม และมกีารสรางสาธารณูปโภคตางๆเพื่อสนับสนุนการขนสงภายในประเทศใหมีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น 

5. สัญญาเชาพรอมดวยหลกัประกันที่มัน่คง - กองทนุจะทาํสัญญาใหเจาของทรัพยสินเชาทรัพยสิน
กลับไปบริหารเปนระยะเวลา 5 ป  และกองทุนจะไดรับคาเชาตามสัญญา โดยเจาของทรัพยสินจะมกีารวาง
หลักประกนัคาเชาใหกับกองทนุเปน เงนิสดเทียบเทาคาเชา 3 เดอืน และ หนังสือคํ้าประกนัออกโดย
ธนาคารพาณชิย เทียบเทาคาเชา 6 เดือน 

6. ความเปนมืออาชีพในธุรกจิคลังสนิคาหองเย็น - ผูเชาทรพัยสินจากกองทนุเปนบริษัททีท่ําธุรกิจ
หองเย็นมากวา 15 ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหองเยน็ และเปนบริษทัที่มีความมัน่คงทางการ
เงินสงู 
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ตารางสรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 
ราคาประเมิน ลําดับที่ คลังสินคา/หองเย็น ที่ตั้ง โฉนดเลขที ่ พื้นที่ดนิ 

(ไร) 
พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

อุปกรณ
เครื่องจักร 

ราคาซื้อ 
บริษัท ที.เอ็ม. มาเนจ
เมนท คอรปอเรชั่น 

(1999) จํากัด 

บริษัท ศศิรัชดา 
จํากัด 

1 คลังสินคาหองเย็น บริษัท พี.พี. 
ฟูดส ซัพพลาย จํากัด 

เลขที่ 130/2 ซอยออนนุช 55/1  
ถนนออนนุช แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กทม. 

92307, 
92308, 
92309 

6-2-84 อาคารสํานักงาน 
2,495 ตร.ม. 
อาคารหองเย็น 6,834 ตร.ม. 
ความจุหองเย็น 4,300 ตัน  

25 รายการ 169,000,000 186,500,000 182,700,000 

2 คลังสินคาหองเย็น บริษัทเกษตร
เหนือ จํากัด1 

เลขที่ 99/8 หมูที่1 ซอยอนามัยบาง
น้ําจืด ถนนพระราม 2  ต.บางน้ําจืด 
อ.เมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

21791, 25877, 
46434, 46435 

6-3-83 อาคารหองเย็น  6,980 ตร.ม. 
ความจุของหองเย็น 5,000 
ตัน 

72 รายการ 142,500,000 148,000,000 162,000,000 

3 คลังสินคาหองเย็น  
บริษัท อะกรี เวิลด  จํากัด2 

เลขที่ 101/1 หมูที่1 ถนนคูขนานวง
แหวนฝงตะวันออก ต.พะยอม  
อ.วังนอย 

15892, 15894, 
17300, 17302 

12-3-48 
พรอม
ทางออก
ประมาณ 
0-1-32 

อาคารหองเย็นพรอมอาคาร
สํานักงานรวม 12,076 ตร.ม. 
ความจุของหองเย็น 8,100 
ตัน 

99 รายการ 185,000,000 185,500,000 214,900,000 

4 คลังสินคา บริษัท สยามนิปปอน 
เอนจิเนียริ่งพารท จํากัด3 

กม.5 ต.อุทัย อ.อุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

768, 2678 8-0-30 อาคารคลังสินคาปรับอากาศ 
7,198.6ตร.ม. 

- 111,500,000 123,170,000 120,200,000 

      รวม 608,000,000 643,170,000 679,800,000 
1  เนื้อที่ดินบางสวนของคลังสินคาหองเย็น เกษตรเหนือ ตกอยูในบังคับภารจํายอม เรื่อง ทางเดิน, ทางรถยนตผาน, ไฟฟา, วางทอระบายน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกับที่ดินแปลงอื่น คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 0-0-48 ไร            
(48 ตารางวา) เพื่อขยายถนนทางเขาของของทรัพยสิน ทําใหการจราจรเขาสูตัวทรัพยสินสะดวกมากขึ้น 
2 ปจจุบันที่ดินของคลังสินคาหองเย็น อะกรี เวิลด  เจาของทรัพยสิน กําลังดําเนินการกับกรมที่ดิน ในการแบงแยกโฉนด และรับโอนที่ดินในสวนของทางออกใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จกอนที่กองทุนจะเขาซื้อ
ทรัพยสินทุกชิ้น หากเจาของทรัพยสินไมสามารถดําเนินการได  เจาของทรัพยสินจะตองโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินในสวนที่เปนทางออกเดิมใหกับกองทุน โดยไมคิดมูลคา เพื่อใหกองทุนมีทางออกสูถนนสาธารณะตามกฎหมาย 
3  คลังสินคา บริษัท สยามนิปปอน เอนจิเนียริ่งพารท จํากัด มีการจดทะเบียนการเชาทรัพยสิน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ระหวางสยามนิปปอนกับ บริษัท สยามนิสทรานส จํากัด สําหรับการเชาสํานักงาน อาคารเก็บ
สินคา และทางคอนกรีต โดยมีกําหนดระยะเวลาเชาถึง 28 กุมภาพันธ 2556
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สรุปสาระสําคัญขอตกลงเบื้องตนในการซื้อขายทรพัยสิน (ลงนามเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552) 

ขอตกลงดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับรายงานสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) และผลการ
ตรวจสอบ (Building Inspection) และประเมินมูลคาของทรัพยสิน (Property Valuation) ซึ่งจะไดจัดทําโดยกองทุน  

1. วัตถุประสงค บริษัท พี.พี.ฟูดส ซัพพลาย จํากัด บริษัทเกษตรเหนือ จํากัด 
บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด และบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่ง
พารท จํากัด (“เจาของทรัพยสิน”) ประสงคจะขายที่ดินพรอม
ส่ิงปลูกสราง ประเภทโกดังเก็บสินคา หองเย็นและเครื่องจักร
รวมทั้งทรัพยสินอื่นๆ อันเปนสวนควบของที่ดิน  
(ตามรายละเอียดตามขอ 3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
หัวขอ “รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุน”)  ใหกับกองทุน ซึ่งจะ
ไดมีการจัดตั้งขึ้น โดยกองทุนนี้จะเปนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเพื่อนักลงทุนทั่วไปและจะไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยตอไป  

2. หลักการและเงื่อนไขการซื้อขายทรัพยสิน 
2.1 ราคาซื้อขายของทรัพยสิน ตามรายละเอียดตามขอ 3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

หัวขอ “ตารางสรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน” 
2.2 คาใชจาย คาธรรมเนียม และภาษีตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
เจาของทรัพยสินแตละรายตกลงรับผิดชอบภาระคาใชจาย 
คาธรรมเนียม และภาษีตางๆที่เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว 

2.3 สภาพทรัพยสิน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เสร็จสมบูรณและถูกตองตามรายละเอียดที่จะไดระบุในสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ระหวางเจาของทรัพยสิน 
และกองทุน 

2.4 การสงมอบทรัพยสิน • สงมอบในวันโอนกรรมสิทธิ์ในสภาพสมบูรณดีและ
ครบถวนตามขอ 3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน  
โดยเจาของทรัพยสินแตละรายรับรองวาอาคารสิ่งปลูก
สรางที่อยูบนทรัพยสินไดรับใบอนุญาตการกอสรางและ
ใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบโรงงานจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางถูกตองสมบูรณตาม
กฎหมาย   

• ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกกองทุน เจาของ
ทรัพยสินตกลงวาทรัพยสินแตละรายการตามที่ระบุไวใน
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน ที่โอนจะปราศจาก
ภาระผูกพันและ/หรือพันธนาการใดๆ และไมตกอยูใน
บังคับแหงทรัพยสิทธิ หรือ มีขอพิพาทใดๆ เวนแตที่ดินของ 
บริษัท เกษตรเหนือ จํากัด แปลงโฉนดเลขที่ 21791 ซึ่ง  
จดทะเบียนภารจํายอมทางเขาออกใหกับที่ดินโฉนดเลขที่ 
1644 ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์รวมของบุคคลอื่น และที่ดินของ
คลังสินคาหองเย็นอะกรี เวิลด ตามรายละเอียดในขอ 2.6 
รวมทั้งจะตองมีทางเขาออกสูทางสาธารณะในสภาพที่ดี
และเหมาะสม โดยกองทุนจะตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์และ
สิทธิในการใชทางเขาออกดังกลาว  
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2.5 การชําระเงินคาซื้อขายทรัพยสิน ชําระ ณ สํานักงานที่ดินในวันเดียวกับวันจดทะเบียนโอนกรรม
สิทธในทรัพยสินใหแกกองทุน โดยเจาของทรัพยสินแตละราย
จะตองแจงรายละเอียดการชําระเงินคาทรัพยสินใหกองทุน
ทราบเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 7 วันกอนวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมด 

2.6 การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราย  
บริษัท อะกรีเวิลด จํากัด 

สําหรับที่ดินทั้งหมดของเจาของทรัพยสินรายบริษัท อะกรี เวิลด 
จํากัด (“อะกรี เวิลด”) เนื่องจากอยูในระหวางการเจรจา
แลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินของอะกรี เวิลด จํานวน 2 แปลง
ไดแก ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 8252 และ ที่ดินบางสวนของที่ดิน
แปลงโฉนดเลขที่ 15896 โดยจะดําเนินการแลกเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์กับที่ดินซึ่งปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของ บุคคลอื่น 
จํานวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 132 ตารางวา (ซึ่งการ
แลกเปลี่ยนที่ดินดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับกองทุน
เนื่องจากทําใหทรัพยสินมีทางออกสูถนนสาธารณะที่ใกล
กวาเดิม และทําใหมูลคาที่ดินของกองทุนมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น) 
กองทุน และ อะกรี เวิลด จึงตกลงใหรับโอนทรัพยสินในสวน
ของอะกรี เวิลด เมื่อ อะกร ี เวิลด ไดดําเนินการจดทะเบียน
แลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวขางตนแลว
เสร็จ ทั้งนี้ การดําเนินการจดทะเบียนแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
ดังกลาวจะตองไมเกินกวา 45 วัน นับจากวันที่ลงนามในบันทึก
ขอตกลงฉบับนี้ (ลงนามเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552) หาก
พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว กองทุนมีสิทธิใชดุลยพินิจของ
ตนเองในการดําเนินการตามสมควร 
ปจจุบันที่ดินของบริษัท อะกรี เวิลด จํากัด เจาของทรัพยสิน 
กําลังดําเนินการกับกรมที่ดิน ในการแบงแยกโฉนด และรับโอน
ที่ดินในสวนของทางออกใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะแลว
เสร็จกอนที่กองทุนจะเขาซื้อทรัพยสินทุกชิ้น หากเจาของ
ทรัพยสินไมสามารถดําเนินการได  เจาของทรัพยสินจะตองโอน
กรรมสิทธิ์ของที่ดินในสวนที่เปนทางออกเดิมใหกับกองทุน โดย
ไมคิดมูลคา เพื่อใหกองทุนมีทางออกสูถนนสาธารณะตาม
กฎหมาย 

2.7 การถือครองหนวยลงทุนในกองทุนของบริษัท กลุมเจาของทรัพยสินแตละรายตกลงวาจะรักษาสัดสวน      
การถือครองหนวยลงทุนในกองทุนซึ่งอยูในความครอบครอง
ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงตามที่ระบุไวในกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกันประมาณรอยละ 
15 – 30 ของหนวยลงทุนของกองทุนที่จําหนายไดขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของกองทุนตลอดระยะเวลาการเชาทรัพยสิน  
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การจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
กองทนุรวมจะนําที่ดิน อาคาร และอุปกรณเครื่องจักร ทัง้หมดทีก่องทุนเปนเจาของใหกับผูเชา คือ  
บริษัท อะกรีเวิลด จาํกัด และ บริษทั สยามนิปปอน เอน็จิเนียร่ิงพารท จํากัด (“ผูเชา”) เชาเพื่อนําไปจัดหา
ประโยชนและจายคาตอบแทนแกกองทุนรวมตอเปนระยะเวลา 5 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด บริษัท สยามนิปปอน 
 เอนจิเนียริ่งพารท จํากัด ผูเชา 

คลังสินคาหองเย็น
พี. พี. ฟูดส ซัพ

พลาย 
ออนนุช กรุงเทพ 

คลังสินคา สยาม
นิปปอน เอ็นจิเนียริ่ง

พารท 
อ.อุทัย อยุธยา 

บริหาร และหาผูเชา 

ใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
และเครื่องจักรอุปกรณ 

คลังสินคาหอง
เย็น 

เกษตรเหนือ 
สมุทรสาคร 

คลังสินคาหอง
เย็น 

อะกรี เวิลด 
อ.วังนอย อยุธยา 

จายคาเชา 

บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด 

บริษัท พี.พี. ฟูดส ซัพ
พลาย จํากัด 

บริษัท เกษตรเหนือ จํากัด 

บริษัท สยามนิปปอน เอ็น
จิเนียริ่งพารท  จํากัด 

ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
และเครื่องจักรอุปกรณ 

กองทุนรวม 
M-STOR 
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สรุปสาระสําคัญการหาประโยชนของกองทุน 
 หลักการและเงื่อนไขการเชาทรัพยสิน 

1 ผูใหเชา กองทุน  
2 ผูเชา บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด และ บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพารท จํากัด 
3 ระยะเวลาการเชา 5 ป นับตั้งแตวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมดใหแกกองทุนเสร็จส้ิน 
4 การจดทะเบียนการเชา ผูเชาและกองทุนตกลงวาจะดําเนินการจดทะเบียนการเชาทรัพยสินในวัน

เดียวกับวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน 

5 การวางเงินเพื่อประกันการเชา ผูเชาแตละรายตกลงวางเงินประกันการเชาเปนเงินสดจํานวนเทากับสามเดือน
ของคาเชาปแรกที่ตนรับผิดชอบ และหนังสือค้ําประกันธนาคารที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยไทย เปนจํานวนเทากับหกเดือนของคาเชาปแรกใหแกกองทุน
ภายใน 3 วันนับแตวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา โดยจะตองวางเงินประกันการ
เชาดังกลาวตลอดอายุการเชา รวมถึงตลอดอายุการเชาที่ไดมีการตอสัญญา 

6 การเอาประกันภัย ณ วันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา ผูเชาแตละรายตกลงจะเอาประกันภัยประเภท
สรรพภัย (all risks policy) ในทรัพยสินที่ตนเชา รวมทั้งประกันภัยสําหรับ
คุมครองบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันภัยที่เปนที่ยอมรับของกองทุน ใน
มูลคาไมนอยกวา 470 ลานบาท (มูลคาอาคารและเครื่องจักร ไมรวมที่ดิน) 
โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาเบี้ยประกันและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยให
กองทุนเปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียว 

7 การใชทรัพยสินและการดูแล
ทรัพยสิน 

ผูเชาแตละรายตกลงจะ 
 นําทรัพยสินไปประกอบกิจการตามประเภทของทรัพยสิน และโดยตลอด
ระยะเวลาที่เชาทรัพยสินจากกองทุน ผูเชาแตละรายจะตองไดรับอนุญาต
และจัดใหมีใบอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ
กิจการตามประเภทของทรัพยสินที่ตนเชาอยู 

 รับผิดชอบคาใชจายในการดูแลทรัพยสินตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณสวน
ควบที่อยูบนทรัพยสิน หรือ อาคารที่ผูเชาแตละรายเชาอยูกับกองทุน  

 รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการซอมแซม
และ/หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร ไมวาจะในกรณีที่เครื่องจักรไมสามารถ
ใชงานได หรือ มีประสิทธิภาพในการทํางานดอยลง หรือ หมดอายุการใช
งาน โดยเครื่องจักรที่ซอมแซม และ/หรือเปล่ียนแปลงจะตองมี
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติเทียบเทากับของเดิม หรือ ดีกวาเดิม 
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8 การใหสิทธิเชากอน  
(Right of First Refusal) 

กอนส้ินสุดระยะเวลาการเชา หากกองทุนไดรับขอเสนอการเชาทรัพยสินไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนจากบุคคลภายนอก ใหกองทุนดําเนินการแจงขอเสนอ
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังผูเชาทรัพยสินสวนที่ถูกเสนอเชาเพื่อให
สิทธิในการเชากอนบุคคลภายนอก และผูเชาทรัพยสินสวนที่ถูกเสนอเชา
จะตองแจงความจํานงในการเชาทรัพยสินไปยังกองทุนภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากกองทุน ทั้งนี้การตอบรับการเชาทรัพยสินดังกลาวจะตอง
เปนไปตาม หรือ ดีกวาเงื่อนไขขอเสนอการเชาของบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่ ผูเชาทรัพยสินสวนที่ถูกเสนอเชาไมแจงความจํานงกลับมายังกองทุน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน หรือ ปฏิเสธขอเสนอการเชาดังกลาว
ขางตน ใหถือวาผูเชารายดังกลาวสิ้นสิทธิการตออายุสัญญาการเชาจาก
กองทุน รวมถึงส้ินสิทธิการตออายุการเชาตามที่ระบุไวในขอ 9 

ความในขอนี้จะไมนํามาใชกับผูเชารายใด หรือ ทั้งหมดที่ปฏิเสธตออายุ
สัญญาเชากับกองทุนตามที่กําหนดไวในขอ 9 หรือ การเขาทําสัญญาเชาฉบับ
ใหมกับผูเชารายใด หรือ ทั้งหมดตามที่ระบุไวในขอ 9 ไมเปนผลสําเร็จ 

9 การตอสัญญาเชาทรัพยสิน ทั้งสองฝายตกลงวา กอนระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาจะสิ้นสุดไมนอย
กวา 180 วัน กองทุนหรือผูเชารายใดรายหนึ่ง (แลวแตกรณี) มีสิทธิแจงการตอ
อายุสัญญาใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร โดยคูสัญญาฝายที่รับ
แจงการตออายุสัญญาจะตองแจงยืนยันการรับตออายุสัญญาไปยังอีกฝาย
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง  

ในกรณีที่กองทุนและผูเชารายใดรายหนึ่งประสงคจะตออายุการเชาตามที่
ไดรับแจงใหทั้งสองฝายดําเนินการเขาเจรจาในเงื่อนไขของสัญญาเชาฉบับ
ใหม และทําสัญญาใหมใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันที่แจงการรับ  
ตออายุสัญญา 

และจะกําหนดใหมีการจดทะเบียนการเชา หากมีการตออายุสัญญาเชา
ทรัพยสินเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

10 การผิดสัญญาเชา หากเปนการผิดสัญญาเชาในสวนที่เปนสาระสําคัญ โดยผูเชาภายใน
ระยะเวลาการเชา เชน การผิดนัดไมชําระคาเชา การไมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของกองทุน ผูเชารายที่ผิดสัญญาตกลงจะชําระคาปรับใหแกกองทุน เปน
จํานวนเทากับคาเชา ณ วันที่ผิดสัญญานั้น รวมทั้งส้ิน 24 เดือน โดยกองทุน
สามารถหักเงินประกันการเชาที่ผูเชารายที่ผิดสัญญาไดใหไวกบักองทุน ทั้งนี้ 
ไมตัดสิทธิกองทุนที่จะฟองรองเรียกคาเสียหายอีก 
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11 การขายทรัพยสินของกองทุน ในระหวางที่สัญญาเชามีผลบังคับใช กองทุนอาจใชดุลยพินิจในการขาย
ทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนออกไปใหแกบุคคลภายนอก โดยไมถือวาเปน
การกระทําผิดสัญญาเชา ทั้งนี้ กองทุนจะตองใหสิทธิแกผูเชาทรัพยสินสวนที่
จะขายเปนผูมีสิทธิซื้อทรัพยสินดังกลาวกอน โดยเงื่อนไขในการซื้อขาย
ทรัพยสินจะตองไมดอยกวาเงื่อนไขของบุคคลภายนอก 

โดยหากมีการขายทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ใหถือวา
บันทึกขอตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาเชาของทรัพยสินรายนั้นๆ ยังคงมีผล
บังคับอีกตอไปจนกวาจะส้ินสุดระยะเวลาการเชา 

12 คาใชจาย คาธรรมเนียม  
ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน 
การเชา 

ผูเชาตกลงรับผิดชอบชําระแตเพียงผูเดียว 

13 การใหเชาชวง ผูเชาแตละรายมีสิทธินําทรัพยสินที่ตนเชาออกใหบุคคลอื่นเชาชวงไดทั้งหมด 
หรือ แตบางสวน โดยผูเชาชวงจะตองประกอบกิจการตามวัตถุประสงคการเชา
ที่ระบุไวในสัญญาเชา และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เชาชวง 

 
ตารางคาเชาที่ผูเชาจะตองจายใหกับกองทุน 

ผูเชา ทรัพยสินที่เชา คาเชา (รายป) 

บริษัท อะกรีเวลิด จํากัด ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและ
อุปกรณ ของ 
1. หองเยน็ อะกรี เวิลด 
2. หองเยน็ เกษตรเหนือ 
3. หองเยน็ พี.พี. ฟูดส ซพัพลาย  

ปที่ 1  45,479,400 บาท 
ปที่ 2  45,479,400 บาท 
ปที่ 3  45,479,400 บาท 
ปที่ 4  45,479,400 บาท 
ปที่ 5  45,479,400 บาท 

บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจเินียร่ิง
พารท จํากัด 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง และ
อุปกรณของโกดังสินคาสยาม
นิปปอน เอ็นจเินรียร่ิง พารท  

ปที่ 1  10,213,400 บาท 
ปที่ 2  10,213,400 บาท 
ปที่ 3  10,213,400 บาท 
ปที่ 4  10,213,400 บาท 
ปที่ 5  10,213,400 บาท 
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การทาํธุรกรรมกับกลุมบคุคลที่เกี่ยวของ 

1. กองทนุรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ม ีบริษัท พี.พี. ฟูดส ซพัพลาย จํากัด บริษัท เกษตรเหนือ 
จํากัด บริษทั อะกรี เวิลด จาํกัด และบริษทั สยามนิปปอน เอน็จิเนียร่ิงพารท จํากัด เปนเจาของอยูกอนวันที่
กองทนุรวมจะเขาลงทุน 

2. บริษัท พ.ีพ.ี ฟูดส ซัพพลาย จํากัด บริษทั เกษตรเหนอื จํากัด บริษทั อะกรี เวิลด จํากัด และบริษัท 
สยามนิปปอน เอ็นจิเนียร่ิงพารท จํากัด  และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกนัของบรษิัทดังกลาว อาจลงทุนใน
หนวยลงทนุของกองทนุรวม รวมกนัไมเกนิหนึง่ในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ความเสี่ยงในการลงทุนความเสี่ยงในการลงทุน  

ผูลงทนุควรศกึษาปจจยัความเสี่ยงของกองทนุกอนการตัดสินใจลงทนุ ความเสีย่งอันเปนผลมาจากปจจยั
หลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่นี ้ ความไมแนนอนทีอ่าจเกิดขึ้นรวมถึงความ
เสี่ยงอืน่ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษทัจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดใน
ขณะนี ้ แตอาจกลายเปนความเสีย่งที่มนีัยสําคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทนุรวม
และมูลคาหนวยลงทนุของกองทนุรวม 
คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทนุรวมวา
กองทนุรวมจะดําเนนิมาตรการรองรับความเสี่ยงตามทีก่าํหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอ
ยืนยนัวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ
และ/หรือความสามารถในการลดความเสีย่งยงัขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการ
ควบคุมของกองทนุรวม 
1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งรวมถงึ อัตราเงนิเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาเครื่องอปุโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล
ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอืน่ ซึ่งมีอิทธพิลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงนิ
และการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการ
ของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนยัสําคญัตอผลการดําเนนิงานของกองทนุ  
2. ความเสี่ยงทางการเมือง 
ผลกระทบทางดานการเมือง อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถงึตลาดหุนใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทนุของตางชาติและอาจพจิารณาลด
การลงทุนในประเทศไทย จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมอืงของประเทศไทยในปจจบัุน หรือใน
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อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนนิ
กิจการ สภาวะทางการเงนิ ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุ 
3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวนิาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสยีหายตอทรัพยสินของกองทนุแลว จะยัง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรพัยสินของผูพกัอาศัยและผูมาใชบริการในโครงการของกองทนุอยางประเมิน
คาไมได อยางไรก็ดี กองทนุจะไดทาํประกนัภัยทีค่รอบคลุมความเสียหายทีเ่กิดจากภัยธรรมชาติและ
อุบัติภัยไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุน 

ทั้งนี้กองทนุไดปองกนัความเสี่ยงโดยใหผูเชาดําเนินการทําประกันภัยแบบ All Risk Policy ซึ่งครอบคลุม
ความเสีย่งจากวินาศภัยทกุประเภท และใหกองทนุเปนผูรับประโยชน 
4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบขอมูลทรัพยสนิกอนการเขาลงทนุ 
กอนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ผูจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยไดทาํการศกึษาขอมูลรายละเอียด
ของอสังหาริมทรัพยนัน้ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารทีเ่กี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจาก
รายงานของผูประเมินราคา อยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทาํดังกลาวมิไดเปนการประกันวา
อสังหารมิทรัพยดังกลาวปราศจากความเสยีหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการ
ปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคาที่ผูจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพืน้ฐานใน
การประเมนิและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้ง    
ผูประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนัน้ๆ อาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence)
ของผูจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทนุเกิด
คาใชจายหรือขอผูกพันที่เกีย่วกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว 
5. การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
ผลการดําเนินงานของกองทนุอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหมหรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเปนปจจัยทีก่องทนุไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการ
แกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญติั แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานทีม่อํีานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณได
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เชนเดียวกนั ดังนัน้ กองทนุจึงไมสามารถที่จะประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดังกลาวได และไม
สามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดงักลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนนิงานของกองทุน 
6. ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมรีาคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอ
ขาย โดยราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจยั
ภายนอกหลายประการซึง่เปนปจจัยที่กองทนุไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิ นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนาํเขาหรือสงออกเงนิตรา
ตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสีย่งในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และ
นโยบายอืน่ใดของรัฐบาล ไมมีหลกัประกันไดวาความเปลีย่นแปลงของปจจยัภายนอกดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบอยางมนีัยสาํคัญตอราคาของหนวยลงทุน 
7. มูลคาสนิทรพัยสุทธขิองกองทุนอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนจะไดรับหากมีการ
จําหนายทรพัยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึง่ไดกลาวไว ณ ทีน่ี ้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินที่ลงทนุเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมลูคาที่แทจริงซึง่กองทนุจะไดรับหากมี
การจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 
8. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทนุรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทนุนัน้ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพืน้ฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer)ซึ่ง
ปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการทีก่องทนุรวมไมสามารถ
ควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนัน้ จึงมีความเสีย่งทีห่นวยลงทนุนี้จะขาดสภาพ
คลองในการซื้อขายในตลาดรอง 
9. ความเสี่ยงดานภาษ ี
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทนุ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือ
โอนกรรมสิทธิใ์นสิทธกิารเชาหรืออสังหารมิทรัพย ซึ่งกองทนุอาจตองรับภาระทัง้หมดหรือบางสวน และ
อัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษทีี่กองทนุจะตองชาํระดังกลาว อาจแตกตางจากอตัราที่เปนอยูในปจจุบัน 
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10. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 
การทีก่องทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหารมิทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทนุรวม ทําใหการลงทนุกระจกุตัวอยูในอสงัหาริมทรัพย ในขณะทีก่องทนุรวมประเภทอื่นจะมี
นโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงนิประเภทตางๆ 
11. ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
การจายเงนิปนผลของกองทุนรวมจะถกูพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนนิงานอืน่ๆ การแขงขัน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาต ิสภาวะทางการเมือง ดังนัน้จึง
มีความเสีย่งทีน่ักลงทนุจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทนุ
รวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงนิปนผลไดในปตอๆ ไป 
12. ความเสี่ยงจากการใชมลูคาทรัพยสินสุทธ ิ (NAV) ของกองทุนในการกาํหนดราคาซื้อขาย
หนวยลงทนุ 
การคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธ ิ(NAV) ของกองทนุที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงาน
การประเมนิคาหรือรายงานการสอบทานการประเมนิคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกาํหนดมูลคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดงักลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซือ้ขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
การลงทุนในอนาคต 
ในการลงทนุในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทนุ โดยอาจทาํการ
ซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพย ใหกับกองทนุ และจดัหาผลประโยชนจากทรพัยสินที่ลงทนุเพิม่เติม และ
จะมีแนวทางการลงทนุและบริหารจัดการภายใตขอบเขต และทิศทางเดียวกับวัตถุประสงคของโครงการ 
และนโยบายการลงทนุในการลงทุนครัง้แรก และถือวาไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 
และไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนอกี ทัง้นี ้ ในเบือ้งตนบริษทัจดัการจะเนนลงทนุในทรัพยสินประเภท
คลังสินคา และคลังสินคาหองเยน็ 

3.3. ขอจํากัดการลงทนุของกองทนุรวมผูถือหนวยลงทนุมีสิทธิลงมติเกีย่วกบัการลงทุนหรอื
จําหนายอสังหารมิทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้

1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย หากราคาที่จะลงทนุสูงกวาราคาทีไ่ด
จากรายงานการประเมินคาต่ําสุด เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว 

2) การขายอสงัหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมไดมาจากการลงทุน หาก
การขายอสงัหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาทีตํ่่ากวาราคาทีไ่ดจากรายงานการ
ประเมินคาสงูสุดเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมนิคา 
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ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะดําเนนิการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึง่
คิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึง่ของหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม อนึ่ง 
แนวทางและหลักเกณฑในการขอความเหน็ชอบจากผูถอืหนวยลงทนุ ใหเปนไปภายใตบังคับความในขอ 6 
“หลักเกณฑและขอจํากัดในการถือหนวยลงทนุ” 
4. หลักเกณฑการลงทุน 

4.1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

4.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือ
เชาอสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบการตัดสนิใจลงทุน 

4.1.2 อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและ
เหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ตองเปนอสงัหาริมทรัพยทีก่อสรางแลวเสรจ็และอยูในสภาพทีเ่หมาะสมตอการ
จัดหาผลประโยชนไดในกรณีที่เปนอสงัหาริมทรัพยทีย่ังกอสรางไมแลวเสร็จ อสังหาริมทรัพยดังกลาวตองมี
การกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงสรางอาคารโดยไดรับการรับรองจากบริษทั
ประเมินคาทรพัยสิน โดยไมรวมมูลคาทีดิ่นและมูลคาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมด เชน ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน 

4.1.4 ตองเปนการลงทนุโดยการซือ้หรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิ
เก็บกนิหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน โดยผูมีกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยนิยอมที่จะ
ขายใหเชา หรือใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหง
ทรัพยสทิธหิรือมีขอพิพาทใดๆ เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทนุรวมและไดรับความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนทีดิ่นวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่
จะสงเสริมใหเกิดรายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจดัการจะไมทาํสัญญาเชาที่มขีอตกลงหรือ
เงื่อนไขทีก่อใหเกิดหนาทีม่ากกวาหนาทีอั่นเปนปกติทีผู่เชาพงึตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิน้สุดลง หรือทํา
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สัญญาเชาชวงเวนแตไดรับการผอนผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคล 
ดังตอไปนี้ 

1. ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธทิี่จะใหเชาอสงัหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี ้ในกรณีที ่
อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาํประโยชนให
แลว 

2. ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสงัหาริมทรัพย หรือในกรณีทีเ่ปนการเชาอาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง
ที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสทิธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาํประโยชน 
บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบนัการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรือบริษัท
ประกันภัยเปนผูรับประกันความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลกิสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือ     
ในกรณีที่มิไดจัดใหผูรับประกันความเสยีหายเพื่อปองกนัความเสยีหายเชนวานัน้บริษทัจัดการตองเปดเผย
ความเสีย่งใหผูลงทนุทราบโดยตองระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด
ข้ึนกับผลประกอบการของกองทนุรวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองตาม
หนงัสือรับรองการทาํประโยชนบอกเลกิสญัญา 

4.1.8 บริษทัจัดการจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป เวนแตในกรณี ดังตอไปนี้ 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายโุครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหารมิทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยที่กองทนุรวม
ไดมาจากการลงทนุไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัย ดังตอไปนี้ 

(1) การประกนัภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจาก
การเกิดวนิาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี ้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(2) การประกนัภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสยีหายจากความชาํรุดบกพรองของ
อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพยแกกองทนุรวม 
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หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกนัภัยนัน้ไวแลว บริษัทจัดการสามารถทาํประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทนุรวมอาจถกูไลเบี้ยใหตองรับผิด 

(3) การประกนัภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาทีก่องทนุรวมมกีรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพยนัน้ 

4.1.11 ราคาอสังหารมิทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยที่กองทนุรวมลงทนุหรือ
จําหนาย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทนุในราคาที่ไมสูง
กวาราคาทีเ่ปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที่จะลงทนุซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ
สูงกวาราคาทีไ่ดจากรายงานการประเมินคาต่ําสุดเกนิรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทนุในราคานัน้ในหนงัสือชีช้วน 

(2) การขายอสงัหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมไดมาจากการลงทุน บริษัท
จัดการจะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยอยางเสมอภาคกัน หากการขายอสงัหาริมทรัพยหรือโอนสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพยมี
ราคาที่ตํ่ากวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาสงูสดุเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาดงักลาว บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสทิธิการเชา
อสังหาริมทรัพยในราคาดงักลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญตามหลกัเกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมนิคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทาํขึ้นลวงหนากอนการ
ลงทนุในหรือจาํ หนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี ้
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรพัยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินทีท่ําการ
ประเมินมกีารเปลี่ยนแปลงอยางมีนยัสําคญั 

4.1.12 การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  บริษทัจัดการจะปฏิบัติ ดังนี ้

(ก) การลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสงัหาริมทรัพยเพื่อกองทนุรวมกบั
บุคคลที่เกี่ยวของภายหลงัจากการลงทุนครั้งแรก หากมลูคาของธุรกรรม ดังกลาวทีก่องทนุรวมทาํกับบุคคล
ที่เกีย่วของซึง่เปนกลุมบุคคลเดียวกนัภายในรอบระยะเวลาหกเดือนใดมีมูลคารวมกนัตั้งแตหนึ่งรอยลาน
บาท หรือต้ังแตรอยละสามของมูลคาทรัพยสินสทุธขิองกองทุนรวมขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  
บริษัทจัดการตองไดรับมติจากผูถือหนวยลงทนุตามหลกัเกณฑดังตอไปนี้ กอนทาํธรุกรรมดังกลาว 
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(1) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนตองไดรับมติเกินกึ่ง
หนึง่ของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมดที่มสิีทธิออกเสยีงของโครงการจดัการกองทุนรวม
ดังกลาว  

(2) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทนุ ตองไดรับมติ ไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทนุที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการ
ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว  ตองมีผูถือหนวยลงทนุมาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน  
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถือหนวยลงทนุทัง้หมด   

ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชมุดังกลาวตองมีหนวยลงทนุนับรวมกันไมนอยกวาหนึง่ในสามของ
จํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาว จงึจะเปนองคประชุม 

การนับมติตามวรรคหนึง่ หามมิใหบริษทัจัดการนับจาํนวนหนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทนุทีม่ีสวนไดเสีย
ในการลงทนุในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยรวมในมติดังกลาว  

ในกรณีที่บุคคลที่เกีย่วของตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่เกีย่วของกับบริษัทจัดการ ใหบริษัทจัดการแนบ
เอกสารการตรวจสอบและรับรองของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามขอ (ข) ไปพรอมกบัหนงัสือ
ขอมติหรือหนงัสือนัดประชมุตามวรรคหนึ่งดวย 

การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทนุรวมและการเขาทําสญัญารับจัดการกองทุน
สวนบุคคล  

(ข) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการลงทุนครั้งแรกกับ
บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการตองจัดใหผูดูแลผลประโยชนตรวจสอบและรับรองเปน  
ลายลักษณอักษรวาการลงทนุดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการ
ทําธุรกรรมกับลูกคาทัว่ไปทีม่ิไดมีความเกีย่วของกนัเปนพิเศษ (at arm’s length transactions) 

4.1.13 บริษัทจัดการจะนาํอสังหารมิทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชา
พื้นที่โดยตรงหรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนาํอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี ้ ภายใต
หลักเกณฑ ดังนี ้

(1) หากเปนการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการ
โรงแรมเทานัน้ 

(2) หากเปนการใหเชาพืน้ที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน service 
apartment บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
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(ก) ดําเนนิการใหกองทนุรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใชอุปกรณตกแตงที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพืน้ทีน่ั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอย
กวารอยละ 80ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปใดๆ 

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกีย่วกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนบัแตวันสิ้นรอบปบัญชี 

(ค) หากกองทนุรวมมีรายไดนอยกวาที่กาํหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนนิการใหผูประกอบ
กิจการรายอื่นนํา อสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทนุรวม ภายใน 60 วันนบัแตวนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และ
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวนัที่บริษทัจัดการไดดําเนินการดังกลาว
แลวเสร็จ 

4.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจํา       
ไมนอยกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมดของกองทนุรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปแรกและประจําปสุดทายของปที่ส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2. การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืน 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบรหิาร
สภาพคลองของกองทนุรวม 

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ต๋ัวเงนิคลัง 

(3) พนัธบัตรหรือหุนกูที่สถาบนัสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(5) บัตรเงินฝากทีธ่นาคารหรือบริษัทเงนิทุนเปนผูออก ทั้งนี ้ หากเปนบัตรเงนิฝากที่มีการจาย
ผลตอบแทนหรือการชําระเงนิลงทุนอางองิกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 
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(6) ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบนัสินเชือ่เพื่อ
ธุรกิจหลักทรพัย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเปนผูออกผูรับรอง ผูรับอาวัล     
ผูสลักหลงัโอนประเภทมีสิทธไิลเบี้ย หรือผูคํ้าประกัน ทั้งนี ้ หากเปนตัว๋แลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงนิที่มกีาร
จายผลตอบแทนหรือการชาํระคืนเงนิลงทนุอางอิงกับตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7) หนวยลงทนุหรือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหนวยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหงหนี ้ หรือกองทนุ
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหงหนี ้หรือเงนิฝาก 

(8) หนวยลงทนุของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 

(9) หนวยลงทนุของกองทนุรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
(ก) ตองเปนหนวยลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกาํกับดูแล

ของหนวยงานกํากับดูแลดานหลกัทรพัยและตลาดซื้อขายหลกัทรพัยที่เปนสมาชกิสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)หรือหนวยลงทุนของกองทนุรวมในตางประเทศที่มี
การซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ตองเปนหนวยลงทนุของกองทุนรวมในตางประเทศทีม่ีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทนุ
รวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทนุหรือมีไวได และ 

(ค) ตองเปนหนวยลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกนัความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นจากการลงทนุ ทั้งนี ้
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย ดัชนทีางการเงนิ ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดบัความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหง
หนี ้สัญญาซื้อขายลวงหนาดงักลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย 

(11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเหน็ชอบ 
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรพัยสินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ทีน่ิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึง่เปน   
ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงัโอนประเภทมีสิทธไิลเบี้ย ผูคํ้าประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคา
รวมกันทัง้สิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสทุธขิองกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลา ดังตอไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วนันับแตวันจดทะเบียนกองทนุรวม 
(ข) ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หนวยลงทนุ 
(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวนัครบกําหนดอายุโครงการหรอืวันเลกิกองทนุรวม 
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5. ขอกําหนด นโยบายและวธิีการจายเงินปนผลแกผูถอืหนวยลงทนุ 

5.1. ขอกําหนด นโยบายและวิธกีารจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
โครงการมนีโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทนุประมาณปละ 4 คร้ัง 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทนุไมนอย
กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาํไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกาํไร
สะสมได 

ทั้งนี้ ในการจายเงนิปนผลดงักลาวตองไมทาํใหเกิดขาดทนุสะสมเพิ่มข้ึน 

บริษัทจัดการจะดําเนนิการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชี หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดมีประกาศจายเงินปนผลแลว และไมสามารถจายเงินปนผล
ใหกับผูถือหนวยลงทนุไดตามวันที่ไดแจงไว โดยกรณีที่บริษทัจัดการไมสามารถจายเงนิปนผลไดใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทนุและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปน
ลายลักษณอักษร และหากบริษัทไมสามารถจายเงนิปนผลใหกับผูถอืหนวยลงทนุไดภายในระยะเวลาที่ได
ประกาศกาํหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบรษิัทเอง บริษทัจะชาํระดอกเบี้ยไมตํ่ากวารอยละเจ็ด
คร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถงึวนัที่บริษทัจายเงนิปนผลใหกับผูถือหนวย 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ : 
ในการพิจารณาจายเงนิปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชมีมีูลคาต่ํากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนัน้และใหยกไปจายเงินปนผล
พรอมกันในงวดสิ้นปบัญชีสําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนนิการใหเปนไปตามที่
ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอืน่ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศกาํหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปนไปตามนัน้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.2. เงื่อนไข และวธิีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทนุ 

(1) ภายใตบังคับความในขอ 6 ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเกนิกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด บริษัทจัดการกองทนุรวม           
ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกนันัน้เฉพาะหนวยลงทนุในสวนที่เกนิกวาหนึง่ในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามที่สํานกังานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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ทั้งนี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทนุของผูที่เคย
เปนเจาของหรอืผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพย และกลุม
บุคคลเดียวกนั หากปรากฏวาบุคคลดงักลาวถือหนวยลงทุนรวมกนัเกนิอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัท
จัดการกองทนุรวมจะปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงนิปนผล วนัปดสมุดทะเบยีน และอัตราเงินปนผล โดย 

1. ประกาศในหนงัสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

2. ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ทีท่ําการทกุแหงของบริษทัจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว
ที่ผูสนับสนนุการขายหนวยลงทนุ 

3. สงหนังสือแจง ผูถือหนวยทีม่ีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบยีน และผูดูแล
ผลประโยชน และตลาดหลกัทรัพย 

(3) บริษัทจัดการจะจายเงนิปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทนุ หรือ เปนเชค็       
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทนุตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทนุไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจาํนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงนิปนผลจํานวนดงักลาวไปใชเพื่อการอืน่ใด
นอกจากเพื่อประโยชนของกองทนุ 
6. หลักเกณฑและขอจาํกัดการถือหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทนุจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั้งนีใ้นกรณีที่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงาน
อ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดาํเนนิการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 

6.1. บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จาํหนายไดแลวทัง้หมด เวนแตเปนกรณี ดังตอไปนี้ 
(ก) กองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการ กองทนุประกนัสังคม กองทนุสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทนุทัว่ไป 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึง่ไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนธิิ หรือวัด  
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาํเปนและสมควร 
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6.2. เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสทิธกิารเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทนุรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกนัถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมรวมกันไดไมเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทัง้หมด 

6.3. ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกนัตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหถือวาบุคคลที่มี
ความสัมพันธกันดังตอไปนี ้เปนกลุมบุคคลเดียวกนั 
(1) บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) คูสมรส 
(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึง่ถือหุนหรือเปนหุนสวนในนติิบุคคล
ดังกลาวเกนิกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด แลวแต
กรณี 
(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนติิบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนติิบุคคลอื่นนั้นเกินกวา    
รอยละ 10ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนัน้หรือความเปนหุนสวนทัง้หมดของ
นิติบุคคลอื่นนัน้ แลวแตกรณี 
(5) กองทนุสวนบคุคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 

6.4. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกนัใดถือหนวยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด 
หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการที่
บริษัทจัดการตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษทัจัดการรูหรือควรรู
ถึงเหตุดังกลาว เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 6.1(ก) (ข) หรือ(ค) 
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทนุในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกนันัน้ในสวนที่เกนิกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมต ิ
(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกนันัน้เฉพาะหนวยลงทนุในสวนที่เกนิกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข)       
หรือ (ค) 
(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกนัจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 
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6.5. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทนุของผูที่เคย
เปนเจาของหรอืผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพย และกลุม
บุคคลเดียวกนั หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกนัเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่
จําหนายไดแลวทัง้หมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 6.4 โดยอนุโลม 

6.6. ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษทัจัดการดําเนนิการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทนุ
โดยรูเหน็หรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรอือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทนุเกนิกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่
จําหนายไดแลวทัง้หมดของกองทนุรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนมัุติใหจัดตั้ง
และจัดการกองทนุรวม 
7. การจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลงัจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนนิการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรพัย เพื่อขอให
พิจารณารับหนวยลงทุนของกองทนุรวมเปนหลกัทรพัยจดทะเบียน ภายใน 30 วนันับแตวนัจดทะเบยีน
กองทนุรวมเมือ่นําหนวยลงทุนไปจดทะเบยีนเปนหลกัทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเรียบรอยแลว   
ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทนุผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทนุจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย ทั้งนี ้บริษัทจัดการ
จะทาํการแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบถงึกําหนดเวลาดงักลาวโดยมีหนังสือถงึผูถือหนวยลงทนุโดยพลัน 
8. การโอนหนวยลงทนุ 
กองทนุรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทนุ เวนแตทีเ่ปนไปตามขอ 6 และหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยวิธกีารขอโอนหนวยลงทนุ 

8.1. วิธีการโอนหนวยลงทนุที่มีใบหนวยลงทนุ 
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทนุจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยงั         
นายทะเบียนหนวยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนามโดย   
ผูโอนและผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทนุตามทีน่ายทะเบียนหนวยลงทนุจะกาํหนดการ
โอนหนวยลงทนุใหมีผลบังคบัและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผูรับ
โอนในทะเบยีนผูถือหนวยลงทนุเรียบรอยแลว ทั้งนี ้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน    
(ถาม)ี ตามทีน่ายทะเบียนหนวยลงทนุกาํหนด 

8.2. วิธีการโอนหนวยลงทนุในระบบไรใบหนวยลงทนุ 
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทนุในระบบไรใบหนวยลงทนุจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุ
โดย นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝาก
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หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทัง้นี ้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนยีมการโอนหนวยลงทนุ (ถามี) ตามที ่  
นายทะเบียนหนวยลงทนุและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด กําหนด 
9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
หากมีการผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนีห้รือลูกหนี้ตามสทิธิเรียกรองของกองทนุ
รวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งทีเ่ปนหลกัประกนัและมิใช
หลักประกนัเพือ่กองทนุรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทนุ ดังนี ้

กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกนัในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเหน็ชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหนวยลงทนุรวมกนั
เกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับ
ชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมไีวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทนุหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินทีก่องทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี ้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจาํเปนในการรับชาํระหนี ้

เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดงักลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสทุธขิองกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทนุรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี ้ดังนี ้

(1) กรณีเปนทรพัยสินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไวได บริษทัจัดการอาจมไีวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรพัยสินของกองทุนรวมก็ได 

(2) กรณีเปนทรพัยสินประเภทที่กองทนุรวมไมสามารถลงทนุในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจาํหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาํไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทนุเปนสําคัญ 
และในระหวางที่บริษทัจัดการยังไมสามารถจําหนายทรพัยสินดังกลาวบริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินดังกลาวก็ได ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรพัยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสิน
ของกองทุนรวม 
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10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี) 
หากบริษัทจัดการเหน็สมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทนุของกองทุน
(Investment Committee) ได ทั้งนี ้หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุ การ
ตัดสินใจลงทนุในการซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทนุ จะกระทาํผานมติของคณะกรรมการลงทนุของกองทุน โดยคณะกรรมการ
ลงทนุจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

10.1. องคประกอบ 
คณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวมประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน ดังตอไปนี ้

(1) กรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งอาจเปน พนักงาน กรรมการ หรือ ทีป่รึกษาของ บริษัท
จัดการที่ไดรับการแตงตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทนุรวม  และไดรับความเห็นชอบในการเปน
ผูจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย จาํนวนไมนอยกวา 2 คน 

(2) กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยบริษัทจัดการในนามกองทนุรวม ซึง่เปนผูทรงคณุวุฒิ มีความรู
ความสามารถทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย และไดรับความเหน็ชอบในการเปนผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยจํานวนไมเกนิ 2 คน 

ในการประชมุคณะกรรมการลงทุนจะตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการอยางนอย 2 คน      
เขาประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะใหผูอ่ืนเขาประชุมแทนตนจึงจะครบเปนองคประชมุ ในการ
ประชุมคณะกรรมการลงทนุทุกครั้ง ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการเปนประธาน
ในที่ประชมุ ประธานในที่ประชมุมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอยและ
ถูกตองตามทีก่ําหนดไวในโครงการจัดการนี้ 

โดยกรรมการจะตองมหีนาที ่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกาํหนด 

ทั้งนี้ จาํนวนคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของ บลจ. จะมีจาํนวนเกนิกึง่หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจาํนวนคณะกรรมการลงทนุ 

10.2. รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชุม 
ในการประชมุคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทนุเพือ่พิจารณา
และลงมติตามวิธีการทีก่ําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบถุงึ วัน เวลา 
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สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแก
กรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทาํการกอนวนัประชุม เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนงัสือ
เชิญประชุม ในกรณีที่ไมมกีารสงหนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวา
กรรมการดังกลาวสละสทิธิในการไดรับหนงัสือเชิญประชมุ 

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทนุ 
คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 คร้ังเปนอยางนอย  

(3) วิธีการประชุม 
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ไดโดยกรรมการ
คนหนึ่งคนใดอาจเสนอมตทิีท่ําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวยีนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณาและ   
ลงนามในมติดังกลาว ทั้งนีจ้ะแยกลงชื่อในแตละตนฉบบัของมติ หรือลงช่ือรวมกนัในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4) องคประชุม 
ในการประชมุคณะกรรมการลงทุนกรณีจดัใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวากึ่ง
หนึง่ของกรรมการทัง้หมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการเขารวมประชุมดวย จึงจะครบ
เปนองคประชมุ ทั้งนี ้ ในการประชมุนัน้อาจเปนในลกัษณะการนัง่ประชุมรวมกนั หรือการประชุมทาง
โทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได 

(5) มติของที่ประชุม 

กรณีจัดใหมีการประชุม 
ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทนุที่เขาประชุม ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมมีสิทธอิอกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงชี้ขาด 

กรณีไมจัดใหมีการประชุม 
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวยีนลงนามในมติที่ทาํขึ้นเปนลายลกัษณอักษร โดยมติดังกลาว
จะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเหน็ชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึง่ของคณะกรรมการ
ลงทนุทัง้หมด ทั้งนี ้ กรรมการสามารถจดัสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัท
จัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติทีล่งลายมือชื่อโดยกรรมการซึง่สงทางโทรสารถึงบริษทัจัดการเปน
การลงมตทิี่มผีลสมบูรณในทันท ี โดยกรรมการทีน่ําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนาํสงตนฉบับของมติ
ใหบริษัทจัดการตอไป เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัท
จัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธอิอกเสยีงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงชี้ขาด 

ทั้งนี ้หากมติเสียงขางมากดงักลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนคําสัง่ใดๆ ตามที่หนวยงานทีม่ีอํานาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด และ/หรือ 
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จรรยาบรรณ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการตามขอ 10.1(1) มีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto 
Right) การลงมติของคณะกรรมการลงทนุซึ่งมีสวนไดเสยี 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรือ่งใด ๆ จะไมนับคะแนนเสยีงของกรรมการผูมีสวนไดเสียรวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมต ิ

(6) ประธานที่ประชุม 
ใหที่ประชมุแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึง่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการทาํหนาที่เปนประธานกรรมการ 
และเปนประธานในที่ประชมุ ประธานในทีป่ระชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนนิการประชุมใหเปนไปโดย
เรียบรอย และถูกตองตามทีก่ําหนดไวในขอนี ้

(7) รายงานการประชุม 
บริษัทจัดการจะตองทาํรายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมคร้ังนัน้ลงนาม 
รับรองและเกบ็รักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัท
จัดการในวนัและเวลาทาํการของบริษัทจัดการ 

สิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทนุ 
คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสนิ พิจารณา และ/หรือ วนิิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
กองทนุ ดังนี ้

(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทนุ ซื้อ เชา ใหเชา ใหเชาชวง จํา หนาย โอน หรือรับโอนซึ่ง 

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(2) ใหคําแนะนาํในการบาํรุงรักษาใหญในทรพัยสินทีก่องทนุรวมลงทนุ 

(3) ใหคําแนะนาํในการแกไขและการตออายุสัญญาเชา และสัญญาเชาชวงทรัพยสิน 

(4) ใหคําแนะนาํเกี่ยวกับแผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย หรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม 

(5) ดําเนนิการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของทัง้ทีม่ีอยูแลวและที่จะมีข้ึนใน       
ภายหนา 
(6) คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอืน่ที่มิใชประโยชนของกองทนุเวนแตจะมี
กฎหมายกาํหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมลูที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทนุทั่วไปทราบ
แลว 
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(7) คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยูบน
พื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกีย่วของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีข้ึนในภายหนา 
11. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลีย่นผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรกัษา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

11.1. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 
ชื่อ : ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที่อยู : เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
  โทรศัพท 0-2208-5930-1  โทรสาร 0-2253-1887  

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที ่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 

11.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลกิสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึง่ทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษทัจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึง่ไมปฏิบัติตามหนาทีห่รือความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษทัจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 
วัน 

(ค) ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทนุ หรือมกีารแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไข
เปลี่ยนแปลงสญัญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว 
ทั้งนี ้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกลาวมผีลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแล
ผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลกิสัญญาแตงตั้งผูดูแล 
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจดัการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทนุทีม่ีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกนิกวากึ่ง
หนึง่ของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมดของกองทนุ เรียกรองใหมกีารเปลีย่นแปลงผูดูแล
ผลประโยชน 
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(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวนัที่บริษทัจัดการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจัดการจะแจงการแกไข 
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน3 วันทําการนับต้ังแตวนัถดัจากวนัที่แกไขเสร็จส้ิน 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กาํหนดดังกลาว 

บริษัทจัดการจะดําเนนิการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวนัที่ครบกาํหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดย
พลัน ทั้งนีเ้วนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น 

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนาํขอมูลที่เกีย่วของกับการจัดการกองทนุ หรือขอมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการ
จัดการกองทนุไปเปดเผยโดยมิชอบ เพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทนุหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนีไ้ด โดย
บอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอ
คาใชจายและความเสยีหายใหแกบริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่
บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกีย่วของกบัการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย 

(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกีย่วกับผูดูแล
ผลประโยชนของกองทนุ (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกนั หรือ (ข) เพื่อฟนฟกูิจการ 
ประนอมหนี ้หรือผอนผันการชําระหนี ้จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่นใดที่คลายคลงึ
กัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆบริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนีไ้ดทันท ี

(ซ) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเหน็เกีย่วกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามี
ความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันท ี

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทนุตองมีผูดูแล
ผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาที่ลงตามขอ 11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทาํหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทนุตอไปอยางสมบูรณจนกวา
จะจัดการโอนทรพัยสินและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทนุใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตาม
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คําสั่งของบริษทัจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดทีจ่ําเปนเพื่อให
การโอนทรัพยสิน และเอกสารทัง้หลายเปนไปโดยเรยีบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน 
และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

11.3. สถานที่เก็บรักษาทรพัยสินของกองทนุรวม 
ชื่อ : ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที่อยู : เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
  โทรศัพท 0-2208-5930-1  โทรสาร 0-2253-1887  

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

หรือในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสาร
สําคัญของกองทนุไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมรายใหม อยางไรก็ตาม ในกรณี
ทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสงัหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทาํการเกบ็รักษาเอกสารสิทธิในอสงัหาริมทรัพยที่
กองทนุลงทนุ ไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขายอสงัหาริมทรัพย 
สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนงัสือกรมธรรมประกันภัยไวที่สํานกังานของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแล
ผลประโยชนได 
12. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศพัทของผูสอบบัญช ี
ชื่อ : นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล หรือ นายประวทิย  ววิรรณธนานุตร 
ที่อยู : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จาํกัด 
  เลขที่ 100/2 ชัน้ 22 อาคารวองวานิช  ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ  10320 
  โทรศัพท 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบรษิัทจดัการ
จะแจงใหสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
13. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศพัทของนายทะเบียนหนวยลงทุน 
ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : อาคาร คอลัมนทาวเวอร ชัน้ G และ ชั้น 21-23  
  เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบยีนหลกัทรพัยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทั
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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14. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศพัทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ถามี) 
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจดัจําหนายซึ่งเปนนิติบุคคลทีไ่ดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรพัย
ประเภทการจดัจําหนายหลกัทรัพย เพื่อทําหนาทีเ่ปนผูจัดจําหนายหนวยลงทนุของกองทนุรวมเพิ่มเติมใน
ภายหลงัและจะแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
15. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนนุการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนนุการขายหนวยลงทนุในภายหลงัซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทาํหนาที่เปนตัวแทนสนับสนนุของกองทุนรวม     
โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทนุ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 
16. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมนิคาทรัพยสนิ 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในการลงทุนครั้งแรก 
ชื่อ : บริษัท ที.เอ มาเนจเมนท คอรโปเรชั่น (1999) จํากัด 
ที่อยู : 52/19 ซอยกรงุเทพกรฑีา  15  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท 0-2736-2071-3  โทรสาร 0-2736-2096-7 

ชื่อ : บริษัท ศศรัิชดา จาํกัด 
ที่อยู : 206 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท 0-2692-6781-4  โทรสาร 0-2692-6785 

ในการประเมนิคาทรัพยสินที่กองทนุรวมจะลงทุน บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมนิคาทรัพยสิน 
ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรพัยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จํานวน 2 ราย เพื่อทาํการประเมนิคาทรัพยสินที่กองทนุจะลงทนุ 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะแตงตัง้บริษัทประเมนิคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานัก 
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทาํหนาทีเ่ปนผูประเมนิคาหรือทาํการสอบทานการประเมินคาทรพัยสินของ
กองทนุรวมในครั้งตอไป โดยบริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมนิคาทรัพยสินรายใดรายหนึง่ใหทาํการ
ประเมินคาอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 คร้ัง 
17. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือบริษัทอื่นที่เกีย่วของกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย ที่มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป
ใหเปนที่ปรึกษาของบริษัทจดัการ เพื่อใหคําปรึกษาหรือคําแนะนาํแกบริษัทจัดการเกี่ยวกบัการซื้อ เชา 
จําหนาย โอน หรือรับโอนซึง่อสังหาริมทรัพย หรือสิทธกิารเชาอสงัหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชน
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จากอสังหาริมทรัพยนัน้ เพือ่เปนแนวทางในการจัดการกองทนุรวม ที่ปรึกษาที่บริษัทจัดการอาจจะแตงตั้ง
ข้ึนดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทนุหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม และไมมี
อํานาจควบคมุการดําเนนิงานของบริษทัจัดการแตอยางใด  ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือ
บริษัทที่ปรึกษา คาใชจายจากการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาดังกลาวถอืวาเปนคาใชจายของ
กองทนุรวม ทัง้นี้ หากบริษัทจัดการมีการแตงตั้งที่ปรึกษารายใหมหรือบริษัทที่ปรึกษารายใหม บริษัทจัดการ
จะทาํหนังสือแจงตอสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนใหทราบ 
18. ผูบริหารอสังหาริมทรพัย (ถามี) 
ในอนาคตบรษิัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยทีน่ิติบุคคลดังกลาว
จะตองมหีนาที่คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนดทัง้นี้บริษทัจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวา
นิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามที่กาํหนดใหสํานกังานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

อนึ่ง เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสงัหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ ตามเงือ่นไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอืน่ใดที่เกีย่วของบริษทัจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว และมี
หนงัสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหารมิทรัพยนัน้ตอสํานักงานภายใน 15 วันนบัแตวันทีถ่อดถอน 
ในกรณีที่บริษทัจัดการแตงตัง้เพิม่เติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมหีนงัสอืแจงตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มกีารแตงตั้งเพิม่เติมหรือเปลี่ยนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 
19. การเสนอขายหนวยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะดําเนนิการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี ้ ทัง้นี้
ในกรณีที่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดทีม่ี
อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

19.1. การเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก 
ในการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อทัว่ไปไมนอยกวา
สองในสาม ของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด และ เสนอขายใหกบัผูจองซื้อพิเศษ เจาของ 
ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธใินอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมจะลงทนุ และกลุมบุคคลเดียวกนั
ไมเกินหนึง่ในสาม ของจาํนวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 
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19.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคําขอเปดบัญชีกองทนุ และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุ
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะจัดสงหนงัสอืชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญที่ผูลงทุน
ควรทราบพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุใหผูที่สนใจลงทนุ และบริษัทจัดการจะจัดใหมหีนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทาํการทุกแหงของบริษทัจัดการ และ ณ สถานทีติ่ดตอทุกแหงที่ใชในการซื้อ
หนวยลงทนุของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน หรือเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนงัสือชี้ชวนสวนสรุปขอมลูสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบหรือสวนขอมลูโครงการ และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุ
ไดที่ที่ทาํการทกุแหงของบริษทัจัดการหรือจากเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใช
ในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทน ทุกวนัในเวลาทาํการ โดยชวงระยะเวลาในการ
จองซื้อจะระบไุวในหนังสือชีช้วนเสนอขายหนวยลงทนุ  

19.1.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน 
ผูส่ังซื้อแตละรายจะตองสั่งซือ้หนวยลงทนุไมตํ่ากวา 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ 10 บาท หาก   
จองซื้อเกนิกวา 1,000 บาท จะตองจองซือ้ในจํานวนทวคูีณของ 100 บาท บวกคาธรรมเนียมการเสนอขาย
หนวยลงทนุ(ถามี) โดยกรอก  รายละเอยีดตางๆ ในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุใหครบถวนชัดเจน แลวนาํ      
ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถวนแลวและเอกสารหลักฐาน เชน สําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยและหนังสือมอบอํานาจ พรอม
ตัวอยางลายเซ็นผูมีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เปนตน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไป
ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจดัจําหนายและ/หรือตัวแทนและ/หรือสงโดยทางไปรษณยีลงทะเบียนถงึบริษัท
จัดการภายในระยะเวลาจองซื้อ  

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซือ้หนวยลงทนุรวมกัน บริษทัจัดการจะถือเอาบุคคล
เหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูส่ังซื้อหนวยลงทุน  

19.1.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุ 
ผูส่ังซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุไดที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจาํหนายและ/หรือตัวแทน
ภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยชําระเปนเงนิสด เช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหกับัญชีธนาคาร ที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับการสัง่ซื้อภายในวนัที่ส่ังซื้อเทานัน้ โดย
เช็ค ดราฟท หรือเช็คธนาคารดังกลาวจะตองลงวนัที่ทีส่ั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสัง่จายในนาม “บัญชีจอง
ซ้ือหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจกิสโตเรจฟนด” ซึ่งเปนบญัชีประเภท
ออมทรัพยหรือกระแสรายวนั หลังจากที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจาํหนายและ/หรือตัวแทนไดรับชําระเงนิ
คาซื้อหนวยลงทนุจากผูส่ังซือ้แลว บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะออกหลักฐาน
การรับเงนิ และสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทนุไวเปนหลกัฐาน  
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การจองซื้อหนวยลงทนุจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนไดเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลว สิทธิของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อ
หนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทนุลงในสมุดทะเบยีนผูถือหนวยลงทนุแลวเทานั้น 

ผูส่ังซื้อที่ไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุแลว จะเพกิถอนการสั่งซือ้หนวยลงทนุและขอคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทนุไมได 
บริษัทจัดการจะตองนาํเงนิคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูส่ังซื้อเขา “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด” ซึ่งเปนบัญชปีระเภทออมทรัพยหรือ
กระแสรายวนั ซึ่งบริษทัจัดการไดเปดไวกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อ
หรือไมเกินกวา 3 วันทําการนับต้ังแตวนัถดัจากวนัปดรับการจองซื้อ 

ทั้งนี้ ในวนัสดุทายของการจองซื้อหนวยลงทนุ บริษทัขอสงวนสทิธิท์ี่รับเฉพาะการจองซื้อของกลุมเจาของ
ทรัพยสินเทานัน้  โดยกลุมของเจาของทรพัยสินสามารถจองซื้อหนวยลงทนุไดไมนอยกวา 92 ลานบาท แต
ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาโครงการตามขอกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้ หากผูลงทุนขายคืนหนวยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินภายใตการบริหารจัดการของบริษัท 
เพื่อซื้อกองทนุนี ้ผูลงทนุสามารถสงคําสัง่ซือ้ไดจนถึงวันกอนวนัสุดทายของชวงเวลาการเสนอขายครั้งแรก 

19.1.4 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทนุ 
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรกแลว  หากปรากฏกรณีอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี ้ 
ใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1) จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทัว่ไปไดไมถึงสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด 

(2) จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 

(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมลูคานอยกวาหารอยลานบาท 

(4) จัดสรรหนวยลงทนุใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกนิกวาหนึง่ในสามของจํานวนหนวย
ลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด เวนแตเขาขอยกเวนตามขอ 20.2 หรือ 

(5) มูลคาหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทนุในอสังหาริมทรัพย หรือ สิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการกองทนุรวมจะแจงใหสํานักงานทราบกรณตีามวรรคหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันสิน้สุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทนุดังกลาว และจะคนืเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุและผลประโยชนใดๆ ที่
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เกิดขึ้นจากเงนิที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทนุภายในสิบส่ีวนันับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุนัน้ตามสัดสวนของเงนิคาจองซื้อหนวยลงทนุ หากบริษัท         
ไมสามารถคนืเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานัน้ไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษทัเอง   
บริษัทชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษทั
ชาํระเงนิคาจองซื้อจนครบถวน 

เพื่อประโยชนในการคํานวณมูลคาหนวยลงทนุที่ขายไดแลวตามวรรคหนึง่ บริษทัจะใชราคาตามมูลคาที่
ตราไวของหนวยลงทนุเปนเกณฑในการคาํนวณ 

19.2. การเสนอขายหนวยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก 
ในการเสนอขายหนวยลงทนุภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษทัจัดการขอสงวนสทิธิ์ในการ
กําหนดรายละเอียดในการเสนอขายหนวยลงทนุ จาํนวนเงนิทนุและจํานวนหนวยลงทนุที่จะเสนอขาย 
วิธีการกาํหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย ตลอดจนวิธกีารจัดสรรหนวยลงทนุ  
20. การจัดสรรหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทนุตาม
หลักเกณฑวิธกีาร และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี ้ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการใหเปนไป
ตามนัน้ โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลวภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ระบุไวในขอนี ้ บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทนุใหแก
ผูลงทนุ ที่จองซื้อและไดชําระเงนิคาซื้อหนวยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จาํนวนเงนิที่ระบใุนใบจอง
ซื้อหนวยลงทนุไมตรงกับจาํนวนเงนิที่บริษทัจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับ
ชําระ บริษัทจดัการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกนัการจาํหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวน
เงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ 

20.1. วิธีการจัดสรรหนวยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่บริษทัจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจาํนวนเงนิทนุของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทนุไม
สามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดตามที่วางแผนไว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาและกําหนดขนาด
ของกองทุนทีจ่ะนาํไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงนิคาจองซื้อบางสวนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนได ทั้งนี้
เพื่อใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกนิมากเกนิไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากจํานวนเงนิทนุที่ระดมได เปรียบเทยีบกับประมาณการมลูคาทรัพยสินที่กองทนุจะลงทนุ 
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(2) บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายจะจัดสรรหนวยลงทนุใหแกผูลงทนุ
กลุมที ่1 และผูลงทนุกลุมที ่2 ภายใตหลักเกณฑ และเงือ่นไข ดังตอไปนี ้

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทนุแกผูลงทนุกลุมที ่1 
บริษัทจัดการจะทาํการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ เจาของกรรมสิทธิ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการ
เชา และผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพยที่กองทนุรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกนัไมเกนิ 1 ใน 3 ของ
หนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด  โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ และ เจาของ
กรรมสิทธิ ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมจะลงทุน ใหเต็มตาม
จํานวนที่จองซ้ือกอน สวนที่เหลือจะจัดสรรใหกับกลุมบุคคลเดียวกนักับผูจองซ้ือขางตนตามสดัสวนของ
จํานวนเงนิที่จองซื้อ (Prorate) 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหนวยลงทนุใหแกกลุมของเจาของทรพัยสินไมนอยกวา 9.2 ลานหนวย แต
ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทนุแกผูลงทนุกลุมที ่2 
ผูลงทนุกลุมที ่2 ซึ่งหมายถงึ ผูจองซื้อทัว่ไป และผูลงทนุกลุมที ่1 ที่เปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายโดย
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทนุกลุมที ่ 2 ในสัดสวนไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทัง้หมด ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทนุใหแกผูลงทุนกลุมที ่ 2 ทุกรายในจํานวนเงินขัน้ต่ําสุดกอน
(Small lot first)หลังจากนัน้จึงจะจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 บาท (หรือ 10 หนวย) ใหแก          
ผูลงทนุกลุมที ่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจาํนวนเงนิทนุของโครงการที่เสนอขาย 
โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญช ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะสัดสรรใหเพียงบญัชีเดียวที่
มีการจองซื้อสูงสดุเทานัน้ 

(2.2.2) การจัดสรรหนวยลงทนุใหอยูในดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัด
จําหนาย และในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงนิที่เทากนั และมีหนวยลงทนุไมเพยีงพอตอการจัดสรร บริษัท
จัดการจะพจิารณาจัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดงักลาวตามลําดับการจองซื้อ (First come first 
serve) 

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทนุตามจาํนวนที่จองซ้ือ หรือตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรร โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทนุดังกลาว และยินยอมรับคืนเงนิในกรณีที่
ไมไดรับการจัดสรร 
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(4) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้งผูรับประกนัการจาํหนายและจัดสรรหนวยลงทนุตามจํานวนที่มกีาร
รับประกันการจําหนายใหแกผูรับประกันการจําหนายกอน โดยมอบหมายใหผูรับประกันการจําหนายเปน    
ผูจัดสรรหนวยลงทนุใหกับผูจองซื้อผานตนไดตามสัดสวนที่รับประกนัการจาํหนายนั้นตามหลกัเกณฑ
เดียวกับบริษทัจัดการ 

(5) ในกรณีที่บริษทัจัดการพิจารณาแลวเหน็วาเพื่อเปนการรกัษาผลประโยชนของกองทนุ หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษทั
จัดการสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทนุแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจง
ใหผูจองซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้น หลังจากทีน่ายทะเบยีนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมลูการจัดสรร
หนวยลงทนุของผูจองซื้อในสมุดทะเบยีนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานัน้ โดยบริษทัจัดการ และ/หรือ          
นายทะเบียนหนวยลงทนุจะออกและจัดสงใบหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทนุโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทาํการนับแตวนัทําการถัดจากวันเสร็จส้ินการจัดสรรหนวยลงทนุ 

20.2. ขอจํากัดการจดัสรรหนวยลงทุน 
ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทนุใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งนี ้ในกรณทีี่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดทีม่อํีานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษทัจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการใหเปนไป
ตามนัน้ โดยใหถือวาไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 

ปจจุบัน ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 11/2550 ไดกําหนดไว ดังนี ้

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทนุตอผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะไมจดัสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดเกินกวาหนึ่งในสามของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมดเวนแตเปน
กรณี ดังตอไปนี ้

(ก) กองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการ กองทนุประกนัสังคม กองทนุสํารองเลี้ยงชพี หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทนุทัว่ไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึง่ไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลักทรัพย มูลนิธ ิหรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตจุําเปนและสมควร 
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(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุใหกับผูจองซ้ือพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสทิธกิารเชา 
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทนุรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกนั บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุไมเกนิหนึง่ในสามของจาํนวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมกีารระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุกรณี
ดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธกีารเสนอขายหนวยลงทุนแก  
ผูจองซื้อทัว่ไป บริษัทจัดการกองทนุรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแก
บุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1) 

ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยทีก่องทนุรวมจะลงทนุเปนสิทธิเก็บกนิหรือสิทธิเหนือพื้นดนิ บริษัทจดัการจะนาํ
หลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทนุตามวรรคหนึง่มาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกบัสิทธิ
ดังกลาวดวย 
21. การเพิม่เงินทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวม 

21.1. บริษัทจัดการอาจเพิม่เงนิทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมไดเมื่อมีวัตถปุระสงคเพื่อลงทนุใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนนิการปรับปรุงอสังหารมิทรัพยที่
กองทนุรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมคีวามพรอมทีจ่ะใชหาผลประโยชน 

21.2. ในการเพิ่มเงินทุนของกองทนุรวม บริษัทจัดการจะขอมตจิากผูถือหนวยลงทุน ดังนี ้
(1) ขอมติเกี่ยวกบัวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบยีน โดยตองไดรับคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ของ
จํานวนหนวยลงทนุของผูถอืหนวยลงทนุที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี ้ การนบัคะแนนเสยีงของผูที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับรวมคะแนนเสียง ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่เปนการเพิม่เงนิทนุจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทนุในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่เปนเจาของ 
ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทนุเพิ่มเติม และกลุมบุคคล
เดียวกนั 

(ข) ในกรณีที่เปนการเพิม่เงนิทนุจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนนิการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหา
ผลประโยชน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสยีงของผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูใหเชาหรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยนัน้ 
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(2) ขอมติในเรื่องดังตอไปนี้ โดยตองไดรับคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึ่งของจาํนวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายได
แลวทั้งหมด 

(ก) จํานวนหนวยลงทนุและจํานวนเงนิทุนจดทะเบยีนที่จะเพิ่ม 
(ข) วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
(ค) วิธีการเสนอขายหนวยลงทนุ 
(ง) การแกไขเพิ่มเติมโครงการในสวนของจาํนวนหนวยลงทุนและจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนของ

กองทนุรวม หากการจําหนายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงนิทนุจดทะเบียนเปนผลสําเร็จ 
21.3. ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทนุตามขอ 21.2 บริษัทจัดการจะระบขุอมูลเกี่ยวกับการเพิม่

เงินทนุจดทะเบียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชญิประชุมหรือหนงัสือที่มี
ถึงผูถือหนวยลงทนุเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร 

21.4. เมื่อไดรับมติจากผูถอืหนวยลงทนุตามขอ 21.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 

(1) ขอความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบขุอมูลตามขอ 21.3 พรอมทั้ง
จัดสงรางหนงัสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมหีนงัสือชี้ชวนตามหลกัเกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(3) จดทะเบียนเพิม่เงนิทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกองทรพัยสินเปนกองทุนรวม 

21.5. กรณีการเพิม่เงินทุนจดทะเบยีนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมบริษทัจัดการจะคืนเงนิคาจองซือ้หนวยลงทนุเมื่อเกิดเหต ุดังนี ้

(1) เมื่อพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามลูคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไม
เพียงพอที่จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาว และคืนเงนิคาจองซื้อหนวยลงทนุและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ไดรับจากการจําหนาย
หนวยลงทนุใหแกผูจองซื้อหนวยลงทนุภายใน 14 วันนับแตวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติมตามสดัสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษทัจัดการไมสามารถคืนเงนิและผลประโยชน
ภายในกาํหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ย
ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถงึวนัที่บริษทัจัดการชาํระเงินคาจอง
ซื้อจนครบถวน 

(2) เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรพัยสินขางตนได โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมโดยการลดจาํนวนหนวยลงทนุเฉพาะสวนที่มกีารเสนอขายเพื่อเพิ่มเงนิทนุจดทะเบยีนโดย
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คํานวณตามสดัสวนของราคาที่เสนอขายและเงนิคาจองซื้อหนวยลงทนุและและคืนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทนุและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทนุ พรอมทัง้จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ในกรณีที่บริษทัจัดการยงัไมไดมีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวม บริษัทจัดการจะคืน
เงินคาจองซื้อหนวยลงทนุและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยโดยใหนาํความใน             
ขอ 21.5 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ 

 เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนเพิ่มทุน กรณีขาดสภาพคลอง
ดังนัน้ ในกรณีที่กองทนุเกดิปญหาขาดสภาพคลอง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนนิการขาย /
จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรอืทั้งหมดของกองทนุ ตามทีเ่ห็นสมควร โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว 

 สําหรับเงื่อนไขของ “การเพิม่เงนิทนุจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนัน้โดยถอืวาไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว 

22. การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 

22.1. บริษัทจัดการอาจลดเงนิทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม หากปรากฏวากองทนุรวมมีสภาพ
คลองสวนเกนิจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสงัหาริมทรัพย หรือจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยลดลงจากการประเมินคาทรัพยสิน 

22.2. ในกรณีมีการลงทนุในสทิธกิารเชาอสงัหาริมทรัพย และหากปรากฏวามีสภาพคลองสวนเกนิ
จากมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยลดลง บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวม ดังนี ้

(1) ปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหนวยลงทนุและคํานวณมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบยีนดังกลาว 

(2) ดําเนนิการเฉลี่ยเงนิคืนแกผูถือหนวยลงทนุที่มชีื่ออยูในสมุดทะเบยีน ณ วันปดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหนวยลงทนุเพื่อไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทนุแตละราย ทั้งนี้ 
มูลคาหนวยลงทนุใหคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทนุ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวย
ลงทนุ 
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(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงนิทุนของกองทนุตอสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนดภายใน 5 วันทาํการนับแตวนัที่ดําเนนิการเฉลี่ยเงนิคืนแกผูถือหนวย
ลงทนุ 

22.3. ในการลดเงินทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาที่ตราไวของหนวย
ลงทนุ และปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

(1) จัดประชุมผูถอืหนวยลงทนุเพื่อขอมติหรือมีหนงัสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมตจิากผูถือหนวย
ลงทนุ โดยตองไดรับมติเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เวนแต
เปนการลดเงนิทนุจดทะเบยีนตามขอ 22.2 

(2) ดําเนนิการเฉลี่ยเงนิคืนแกผูถือหนวยลงทนุที่มชีื่ออยูในสมุดทะเบยีน ณ วันปดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหนวยลงทนุ 

(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงนิทุนของกองทนุรวมตอสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทาํ
การนับแตวนัที่ดําเนินการเฉลี่ยเงนิคืนแกผูถือหนวยลงทุน ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ 
สําหรับเงื่อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดทีม่ีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศกาํหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการกองทนุรวมจะดําเนนิการให
เปนไปตามนัน้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
23. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธใินหนวยลงทนุ 

23.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทนุ  
ใบหนวยลงทนุ หรือ ระบบไรใบหนวยลงทนุ 

23.2. เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทนุและระยะเวลาการสงมอบ 

23.2.1 กรณีใบหนวยลงทนุ   
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุนจะจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุภายใน 60 
วันนับแตวันทีป่ดรับการจองซื้อหนวยลงทนุ ทัง้นี ้ ใบหนวยลงทุนจะมีรายละเอยีดเปนไปตามหลกัเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

23.2.2 กรณีระบบไรใบหนวยลงทนุ   
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุนจะนาํหนวยลงทนุฝากเขาบัญชหีลักทรัพยทีม่ีอยูกับบริษทั
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สมาชิกของ บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด  
24. สิทธ ิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของ
กองทุนรวม และผูบริหารอสังหารมิทรพัย และบริษทัประเมินคาทรัพยสิน 

24.1. สิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

24.1.1 สิทธิของบริษทัจัดการ 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทนุเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลกัเกณฑการลงทนุ 
และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทนุของ
กองทนุกับบริษัทจัดการ และสัญญาตางๆ ไดทําขึ้น 

2) สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทนุ ในกรณีทีก่ารโอนหนวยลงทนุนัน้เปนการขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนงัสือเวยีนที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได ประกาศ 
กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี ้

3) สิทธิในการลาออกจากการทาํหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทนุใหกับกองทุนรวม และ/หรือเลิก
โครงการ ตามขอ 24.1.1 (5) และขอ 24.1.3 

4) สิทธิในการยับยั้งพเิศษ (veto right) สําหรับการดําเนนิการหรือการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทนุ หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทนุ เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษทัจดัการอาจ
เสียชื่อเสียงหรอืไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถอืหนวยลงทนุแลวในกรณีตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
- สิทธทิี่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทนุ เฉพาะในกรณีที่บริษทัจัดการบอกกลาวการ
ลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทนุรวมใหแกกองทนุตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน 
แตกองทนุไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 
- สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดทีม่ีอํานาจตามกฎหมายประกาศ 
กําหนด อนุมติั เหน็ชอบ ผอนผัน หรือส่ังการ 
- สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดทีม่ีอํานาจตามกฎหมายไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผนัและ/หรือส่ังการเปนอยางอื่น 
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- สิทธทิี่จะดําเนนิการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่
เห็นสมควร ในกรณีทีก่องทนุเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 
- สิทธิในการจัดการกองทนุ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทนุและรักษาไวซึง่ผลประโยชนของ   
ผูถือหนวยลงทุน ทั้งนีจ้ะตองไมขัดตอกฎหมายหลกัทรพัยและ/หรือกฎหมายอืน่ใดที่เกีย่วของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายประกาศกําหนด 

7) สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทนุ และคาธรรมเนยีม คาใชจาย และหรือเงนิตอบแทน
อ่ืนใด ตามที่กาํหนดไวในโครงการ 

8) สิทธิอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

24.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
ในการจัดการกองทนุ บริษัทจัดการม ี หนาที ่ และความรับผิดชอบในการดําเนนิการและบริหารกองทนุให
เปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี ้

1) การบริหารกองทนุ 
1.1) จัดการกองทนุรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกีย่วของแหงพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด 

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถอืหนวยลงทนุกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 
และหนงัสือชีช้วน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพนั รางสัญญา และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการ
พิจารณาจากสํานักงาน 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนงัสือชี้ชวนที่เปนปจจบัุนและรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการจดัสง
หนงัสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทาํการกอนการเริ่มจดัสงหรือแจกจายหนงัสือชี้ชวนใหแก
ประชาชนและใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมลูหนงัสือชี้ชวนและการรายงานของ
กองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษทัดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนัน้มีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและ
ใหกระทาํผานระบบงานขางตนดวย 
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(ข) ในการเสนอขายหนวยลงทนุ บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีการแจกจายขอมลูที่
เปนสาระสาํคญัเกี่ยวกับหนวยลงทนุ และกองทนุรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสาํหรบัขอมูลที่เปน
รายละเอียดโครงการ ใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทนุตรวจดูหรือรองขอได ทั้งนี ้ ขอมูลดังกลาวตองเปน
ปจจุบัน 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุส้ินสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสอืชี้
ชวนสวนขอมลูโครงการไว ณ ที่ทําการทกุแหงของบริษทัจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และจัด
สําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีทีห่นวยลงทุนของกองทนุรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย 

หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนนิการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาด
หลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทาํการนบัต้ังแตวันถัดจากวนัที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ใหแกไข
เพิ่มเติมโครงการหรือวนัที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี ้จนกวาจะเลิกกองทนุรวม 

1.4) นําเงินของกองทนุไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอืน่ รวมทั้งการหาผลประโยชน 
การซื้อ เชา จาํหนาย โอนสทิธิการเชา ขาย ส่ังโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือ
ทรัพยสินอื่นทีล่งทนุไวตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กาํหนดไวในโครงการ โดย
จะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ดวย 

1.5) ตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดถือ
หนวยลงทนุของกองทนุรวมใดเกนิกวาหนึง่ในสามของจาํนวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด โดย
วิธีการดําเนนิการเปนไปตามที่กาํหนดไวในขอ 6 

1.6) ดําเนนิการเพิม่หรือลดจํานวนเงินทนุของกองทนุตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดไวใน
โครงการ และ/หรือ ดําเนนิการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

1.7) จัดสรรผลกําไรของกองทนุเพื่อจายเงนิปนผลใหแกผูถือหนวยลงทนุตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่กาํหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.8) จัดใหมีการประเมินคาทรพัยสินตามขอกาํหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.9) จัดใหมีการประกันภัยของกองทนุรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10) จดัใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1.11) สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการประเมินคา
หรือสอบทานการประเมนิคาตามที่บริษัทประเมินคาทรพัยสินรองขอ รวมถงึการอาํนวยความสะดวกใหแก
บุคคล ดังตอไปนี ้

(1) บริษัทประเมนิคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษทัประเมินคาทรัพยสิน
ในการสาํรวจอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมไดมาจากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 

(2) ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการเขาตรวจ
สภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมไดมาจากการลงทุนตามทีก่ําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน 

1.12) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทนุซึ่งถือหนวยลงทนุ
รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุม    
ผูถือหนวยลงทุน 

1.13) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามขอกําหนด เงื่อนไข 
หลักเกณฑ ทีร่ะบุไวในโครงการ 

1.14) กระทาํนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ่งบริษทัจัดการกองทนุรวมมีอํานาจกระทาํ
ไดภายในขอบเขตของกฎหมาย 

1.15) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทนุและรักษาไวซึง่ผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทนุภายใตขอบเขต หนาที ่และความรับผิดชอบของบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทั้งนี้จะตองไมขัดตอ
กฎหมายหลกัทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

1.16) ดําเนนิการเลิกกองทุน ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

2) การรับและจายเงนิของกองทุน 
จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอืน่ใดตามทีก่ําหนดไวใน
โครงการ 

3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทนุ 
3.1) จัดใหมีคณะกรรมการลงทนุ (ถาม)ี 
3.2) แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(3.1) ผูจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพยเพื่อทาํหนาที่ตัดสินใจลงทนุหรือจาํหนายไป

ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสงัหาริมทรัพย 
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(3.2) ผูจัดการกองทนุเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตาม    
ขอ 4.2 เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทนุรวม 

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทนุรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่
เปดเผย ณ ทีท่ําการของบรษิัท 

(3.3) แตงตั้งผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง ทั้งนี ้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3.4) แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทนุ ซึ่งมคุีณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบติัผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย รวมถงึการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทนุ และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนทีก่ําหนดไวในโครงการ ทัง้นี ้ โดยไดรับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3.5) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทนุ
ของกองทุน และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทนุอื่นทีม่ีคุณสมบัติตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

(3.6) แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรพัยสิน ทั้งนี ้ บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนัน้
จะตองอยูในบญัชีรายชื่อที่ไดรับความเหน็ชอบจากสาํ นกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3.7) แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถาม)ี ทั้งนี ้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(3.8) แตงตั้งที่ปรึกษา(ถาม)ี ที่ทาํหนาทีเ่ปนที่ปรึกษาของบริษทัจัดการและ/หรือกองทุน 
(3.9) แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี รวมถงึการเปลีย่นตัวผูสอบบัญชีของกองทนุ และแตงตั้งผูสอบบัญชีอ่ืนที่มีคุณสมบติัครบถวน
ตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ 

(3.10) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเพื่อทาํหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือ
หนวยลงทนุและหนาที่อ่ืนๆที่จําเปนเพื่อใหการชาํระบญัชีเสร็จส้ิน เมื่อยุติหรือเลิกกองทนุ 

(3.11) แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทาํหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทนุ อาทิเชน ผูควบคุมงาน
กอสราง ผูเชี่ยวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานที ่
ผูรับเหมากอสราง เปนตน 
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4) การดําเนินการอื่นๆ 
4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปน

กองทนุตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนบัต้ังแตวันถัดจากวนัปดการเสนอขาย
หนวยลงทนุ 

4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทนุของกองทนุ
รวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วนันับแตวนัจดทะเบยีนกองทนุรวม 

4.3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสินเปนกองทนุตอสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่
หลักฐานดงักลาวสูญหายหรือถูกทําลาย 

4.4) ดําเนนิการแยกทรัพยสินของกองทนุรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และ    
นําทรัพยสินของกองทนุรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด 

4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทนุตามหลักเกณฑและวธิีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึง่ทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน 

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทนุของ
กองทนุรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ และมูลคาหนวยลงทนุของกองทนุรวม ให
เปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย หรือ
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบในกรณีที่มเีหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายหลงั
จากวนัที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสทุธิและมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบ
ตอทรัพยสินของกองทนุรวมอยางมีนยัสําคัญ 

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการทีม่ีธุรกิจ
เฉพาะดานการลงทุน รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิน้ปการเงนิ และสงรายงานดังกลาวใหแก   
ผูถือหนวยลงทนุที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถอืหนวยลงทนุ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแตวนัสิ้นปการเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบการประเมินคาพรอมดวยสําเนา
เอกสารหลกัฐานที่เกีย่วของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานการประเมิน 
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4.11) จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมกีารลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยและสัญญาซื้อ เชา รับ
โอนสิทธิการเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชา
อสังหารมิทรัพย 
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมหีนังสอืแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล ผลประโยชน 
ภายใน 5 วันทาํการนับแตวนัที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

4.12) จัดสงสําเนาสญัญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน 
(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมนิคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาหรือ

นับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงตั้งบริษทัประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน แลวแตกรณี 

(2) สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถาม)ี และสัญญาแตงตั้งทีป่รึกษา (ถามี) 
ภายใน 5 วันทาํการนับแตวนัทาํสัญญาดงักลาว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนนิการ ส่ังใหผูมหีนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิเชน ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียมจัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือ
ดําเนนิการตางๆ ตามที่ระบไุวในสัญญาแตงตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผูถือหนวย
ลงทนุและ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ 

4.14) จัดสงหนังสอืสรุปขอมูลที่เปนสาระสาํคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมใหผูถือหนวยลงทนุและสํานกังานภายใน 15 วันนับแตวันที่
ลงทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยนั้น รวมทัง้จัดใหมีขอมลูที่เปนสาระ 
สําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทาํการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
ภายในสิบหาวันนับแตวันทีล่งทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยนั้น เพื่อให  
ผูลงทนุสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดเมื่อหนวยลงทุนของกองทนุรวมไดรับอนมุัติใหเปนหลกัทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย
แลว บริษัทจัดการกองทนุรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาด
หลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี ้ ภายในวนัทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอืน่ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.15) ดําเนนิการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทนุ ตามที่
เห็นสมควร 
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4.16) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

24.1.3. เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทัจัดการ 
กองทนุรวมอาจเปลี่ยนบริษทัจัดการไดเมือ่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อไดรับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1) เมื่อผูถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทนุซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึง่หนึง่
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลีย่นบริษทัจัดการ ผูถือหนวยลงทนุจะตองบอกกลาว
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจดัการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วนั 

2) ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทนุ
หรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรพัย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศคําสั่ง 
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงดงักลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แก
บริษัทจัดการ และบริษัทจดัการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการไมรับหนาที่
ในการจัดการกองทนุตอไปทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
วาไมประสงคที่จะรับหนาทีต่อไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษทัจัดการรายใหมทีม่ีคุณสมบัติครบถวน
ตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน 
เวนแตผูถือหนวยลงทนุแสดงความประสงคที่จะจัดหาบรษิัทจัดการรายใหมเอง ทั้งนี ้ ผูถือหนวยลงทุน
จะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวนัที่ไดรับแจงจากบริษัท
จัดการ 

3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปลีย่นแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การ
ดําเนนิงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสาํคัญ 
(การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถอืหนวยลงทนุ หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
หรือกลุมบุคคลเดียวกนั ในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด) หรือ
กรณีอ่ืนใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาทีต่อไปบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ไมรับหนาที่ในการจัดการกองทนุตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปน     
ลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษทัจัดการราย
ใหมทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทนุ เวนแตผูถือหนวยลงทนุแสดงความประสงคที่จะจัดหาบรษิัทจัดการรายใหมเอง 
ทั้งนี ้ ผูถือหนวยลงทนุจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วนันับจาก
วันที่ไดรับแจงจากบริษทัจัดการ 
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4) ในกรณีที่บริษทัจัดการถกูเพกิถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยประเภทจดัการกองทุน
รวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไปบริษัทจัดการจะยงัคงไดรับคาธรรมเนียมการ
จัดการตามอตัราที่ระบุไวในโครงการจนถึงวนัสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษทัจัดการในการเปลี่ยนตัว
บริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก็ใหดําเนนิการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัทจดัการไดทําการบอกกลาวการลาออก
จากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) ขางตนนี้จนครบถวน แตกองทนุ และ/หรือผูถือหนวยลงทนุ 
ไมสามารถแตงตั้งบริษทัจัดการกองทนุรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนบัแตวันที่บริษทัจัดการได
ทําการบอกกลาวบริษทัจัดการสงวนสทิธทิี่จะเลกิโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 

24.2. สิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทาํหนาทีเ่ปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราทีก่ําหนดไวในสญัญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนที่ทาํขึ้นกบับริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกีย่วของแหง
พระราชบัญญติัหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกาํหนดของโครงการจัดการกองทนุรวม
ที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพนัทีท่ําไวกบัผูถอืหนวยลงทนุโดยเครงครัด หากบริษทัจัดการมิไดปฏิบัติตาม
ใหแจงบริษทัจดัการโดยทนัท ี 

ในกรณีที่บริษทัจัดการกระทาํการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทนุรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตาม
มาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกีย่วของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทาํรายงานเกี่ยวกับเร่ืองดงักลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถงึเหตุการณ
ดังกลาว 

(3) ดําเนนิการฟองรองบังคับคดใีหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนนิการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทนุใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
(ก) ภายใน 30 วนันับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษทัจัดการ 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟนด 60 

(ข) ทุกหนึง่ปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี ้คาใชจายที่เกิดจาก
การตรวจสอบทรัพยสินจะถอืเปนคาใชจายของกองทนุ 

(5) บันทกึสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปน
จริงใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วันนับแตวนัที่เร่ิมดํา เนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษทัจดัการทราบภายใน 5 วันทาํ การนับแตวนัที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนยัสําคัญ 

(7) แจงใหบริษทัจดัการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามเีหตุการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมอยางมนีัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยของกองทนุรวมให
เปนไปตามโครงการและหลกัเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรพัยสินของกองทนุที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการ 
รับจายทรพัยสินของกองทนุ 

(10) รับรองวาการคาํนวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทนุรวม
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผูดูแล
ผลประโยชนสามารถใชขอมลูที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมลูจากรายงาน ที่บริษทัจัดการจัดทํา
และไดรับรองรายงานดงักลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการ
วาจางและผูบริหารอสังหารมิทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดงักลาว มาใชประกอบการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสทุธไิด 

(11) ใหความเหน็เกี่ยวกับการดาํเนินงานของกองทนุในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสญัญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

24.3. สิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทนุรวม (ถามี) 

24.3.1. ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที ่และความรับผิดชอบในโครงการ ดังตอไปนี ้

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาทีท่ี่ปรึกษาจากกองทนุรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตก
ลงกนั 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟนด 61 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซือ้หรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทนุรวม 

3. หนาที่อ่ืนใดตามที่ระบุในสญัญาบริการใหคําปรึกษาทีไ่ดตกลงกัน 

24.3.2. ที่ปรึกษาทางการเงนิมีสิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาทีท่ี่ปรึกษาทางการเงนิจากกองทนุรวม ตามสัญญาบริการให
คําปรึกษาทางการเงนิที่ไดตกลงกนั 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจดัตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงิน
เพื่อการลงทนุ รวมถงึการเพิม่ทุน (หากไดรับเลือกเปนทีป่รึกษาทางการเงิน) 

3. หนาที่อ่ืนใดตามที่ระบุในสญัญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงนิที่ไดตกลงกนั 

24.3.3. ที่ปรึกษาอ่ืนของกองทนุรวมมีสิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาทีท่ี่ปรึกษาอ่ืนจากกองทนุรวม ตามสัญญาบริการทีไ่ดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อ่ืนใดตามที่ระบุในสญัญาบริการทีไ่ดตกลงกัน 

24.4. สิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหารมิทรัพย (ถาม)ี 

1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทนุรวม ตามสัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยทีท่าํขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ 

3. จัดหาผลประโยชนจากอสงัหาริมทรัพยของกองทนุ เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทนุ เปนตน 

4. หนาที่อ่ืนใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานกังานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสงัหาริมทรัพย 

24.5. สิทธ ิหนาที ่และความรับผิดชอบของบริษัทประเมนิคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาทีเ่ปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบรกิารทีไ่ด
ตกลงกนั 

2. ประเมินคาหรอืสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือไดลงทนุไวแลว 

3. หนาที่อ่ืนใดตามที่ระบุในสญัญาบริการทีไ่ดตกลงกัน 
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25. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรยีกเกบ็จากผูสัง่ซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 

25.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทนุ  

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทนุ 
ไมมี 

 คาธรรมเนียมการโอนเงนิ หรือคาธรรมเนยีมอื่นใดตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 
ตามที่จายจรงิ โดยหกัจากจาํนวนเงนิที่จะโอนเขาบัญชีผูถือหนวยลงทนุนัน้ ๆ  

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทนุ 
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 8 “การโอนหนวยลงทนุ” ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนยีม
การโอนหนวยลงทนุ รายการละ 50 บาท ตอผูรับโอน 1 ราย  

 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
กรณีที่ผูถือหนวยลงทนุขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทนุฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สูญหาย 
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุนในอัตรา 50 บาท ตอ 1 ฉบับ 

 อ่ืนๆ ระบุ  
อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน เปนอตัราที่รวม
ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทาํนองเดียวกันแลว  

25.1. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

 คาธรรมเนียมการจัดการ รายป 
คาธรรมเนียมการจัดการกองทนุ ในอัตราไมเกนิรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธขิอง
กองทนุรวม (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนขัน้ต่ําเทากับ  250,000 บาท ตอเดือน 

บริษัทจัดการจะคํานวณและเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทุกเดือน โดยใชมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทนุรวม
ในวนัสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป 
1) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทนุรวม ทั้งนี้ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนข้ันต่ําเทากับ 25,000 บาทตอเดือน อัตราดังกลาว        
ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดยีวกนั 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจะคิดคํานวณเปนรายเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใน
วันสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ ผูดูแลผลประโยชนจะไดรับการชําระเงนิคาธรรมเนียมนี้
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เปนรายเดือน ภายในเวลา 5 วนัทาํการแรกของเดือนถัดไปหลงัจากวันคาํนวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทนุรวมในวันสุดทายของแตละเดือน  

2) ผูดูแลผลประโยชนจะคิดคาใชจายที่บริษัทจัดการจะตองจายจากบัญชขีองกองทุนรวมสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ในการโอนหรือรับโอนทรพัยสิน การออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จาํหนาย หรือ โอนสิทธิ
การเชาอสงัหาริมทรัพย รวมทัง้การออกไปปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินตามความจาํเปนเพือ่ประโยชน
ของกองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทนุ (ถาม)ี โดยคิดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบทรพัยสิน ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล คร้ังละ 3,000 บาท ในเขตภูมิภาค คร้ังละ 5,000 บาท และ คาใชจายในการ
เดินทาง คาทีพ่ัก ตลอดจนคาใชจายสวนเพิ่มตางๆ เชน คาธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสทิธิ ในอัตราที่
จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง ทัง้นี้ อัตราดงักลาวจะไมรวมถงึคาใชจายของที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาอ่ืน ๆ ที่แตงตั้งโดยผูดูแลผลประโยชน โดยคาใชจายดงักลาวผูดูแลผลประโยชนจะเปนผูรับภาระ
เอง อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนดังกลาวอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไมถือเปน
การแกไขรายละเอียดโครงการ หากคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนอันเกี่ยวกับการใหบริการตามสญัญานี้
ตองเพิ่มข้ึนหรอืลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตรา และ/หรือวิธีการเรียกเก็บของ
คาบริการที่ผูดูแลผลประโยชนตองจายแกบุคคลภายนอกอันจาํเปนทีจ่ะทาํใหผูดูแลผลประโยชนสามารถ
ใหบริการตามสัญญานี้ได เชน คาบริการของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน แต
ทั้งนี ้ คาบริการที่เพิ่มข้ึนหรอืลดลงไมรวมถึงคาใชจายของที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอ่ืนๆ ที่แตงตั้ง
โดยผูดูแลผลประโยชน 

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนทีจ่ะกําหนดขึ้น จะตองเปนอัตราที่ไดรับการ
ยินยอมจากบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนยีมและคาใชจายที่เพิ่มข้ึนดงักลาวขางตนใหผูถือ
หนวยลงทนุทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน และปดประกาศไวที่สํานกังานของบริษทัจัดการและ
สํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะดําเนนิการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตวนัเปลี่ยนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับลดคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตวนั
เปลี่ยนแปลง และปดประกาศไวที่สํานกังานของบริษทัจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทนุ รายป 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทนุ ในอัตราไมเกนิรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ
กองทนุรวม   

บริษัทจัดการจะคํานวณและเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทุกเดือน ทั้งนี้ จะเริ่มคํานวณตั้งแตวนัที่กองทนุรวม
ไดรับอนุมัติการจดทะเบยีนกองทรพัยสินเปนกองทนุรวม 
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 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทนุรวม รายป 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทนุรวม ในอัตราที่จายจริง แตจะไมเกินอัตรารอยละ 0.5 ตอปของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 
ไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทนุทีจ่ําหนายได ทัง้นี้บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดจายเงิน
จากกองทนุรวมตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชนของกองทนุ  

 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 
ชวงการเสนอขายครั้งแรก : 
คาใชจายตางๆ ในการเสนอขายหนวยลงทนุตอประชาชน เชน คาโฆษณา ประชาสัมพนัธ คาใชจายดาน
การตลาดและสงเสริมการขาย เปนตน โดยจะไมเกนิ 3 ลานบาท ซึ่งจะจายจรงิตอนตนโครงการทัง้จํานวน 
และในทางบญัชีจะเฉลี่ยตดัจายเปนรายวันๆ ละเทาๆ กัน ตลอดอายุของกองทุนรวมที่เปนกองทนุรวม
ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุ แตจะไมเกิน 10 ป นับแตวันที่จัดตั้งกองทนุ 
ภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : 
คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ คาใชจายดานการตลาดและสงเสริมการขาย ที่เกิดขึน้ภายหลัง
การจัดตั้งกองทุน ในกรณทีี่ตองการประชาสัมพนัธรายละเอียดของกองทนุรวมใหผูที่สนใจทราบ โดยจะ   
ไมเกิน 9 ลานบาทตลอดอายุโครงการ ยกเวนในกรณีทีม่ีการเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเพิม่คาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ เฉพาะชวงที่มีการเพิ่มทนุไมเกนิ 3 ลานบาท 

 อ่ืนๆ ระบ ุ
(1) คาธรรมเนียมในการจัดหาอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาทรัพยสินที่

กองทนุจะลงทุน  โดยจะจายใหกับบริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจดัการเปนผูจัดหาอสงัหาริมทรัพยสําหรับ
การลงทุนของกองทนุ  

(2) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกีย่วเนื่องกบักองทุนรวมโดยตรง เชน คาธรรมเนยีมการยื่นคํา
ขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรพัยสินเปนกองทุนรวม 
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและคาธรรมเนยีมรายป คาทีป่รึกษากฎหมาย คาจัด
ประชุมที่เกี่ยวของโดยตรงกบักองทุน คาใชจายในการเซ็นสัญญาตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกบักองทนุรวม เชน 
คาจัดพิมพและจัดสงหนงัสอืบอกกลาว หรือประกาศทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดําเนนิการตามทีก่ฎหมายหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนตน ตามที่จายจริง  
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(3) คาธรรมเนียมบริษัทประเมนิคาทรัพยสิน (ถาม)ี สําหรับการประเมินคาในอัตราที่บริษทั
จัดการเหน็สมควรและตามทีจ่ายจริง  

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถาม)ี ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและตามที่
จายจริง และจะไมเกินอัตรารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(5) คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent or Property Broker) (ถามี) ที่ทาํหนาทีท่างการ
ตลาด เชน ดําเนินการซื้อ ขาย เชา อสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมหรือดําเนนิการดานการตลาด ในอัตราที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร และตามทีจ่ายจริง และจะไมเกนิรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินที่ซื้อหรือขาย หรือ 
ในกรณีการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม จะคิดในอัตราที่จายจริง และจะไมเกินรอยละ 10 ของ
รายไดคาเชาตอระยะเวลาการเชา 

(6) คาจัดทํา คาแปล และคาพิมพหนังสือชีช้วนเสนอขายหนวยลงทนุ ใบจองซ้ือหนวยลงทุน   
ใบหนวยลงทนุ แบบฟอรม สัญญา และเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วกับกองทุนรวม ตามทีจ่ายจริง  

(7) คาภาษี คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ เชา 
จําหนาย หรือโอน สิทธิการเชาอสังหารมิทรัพย เชน คาภาษีโรงเรือน คาธรรมเนยีมการจดทะเบยีนสิทธิและ
นิติกรรม คาธรรมเนยีมการจดจํานองหลักประกัน คาธรรมเนียมการโอนอสงัหาริมทรัพย คาทําการ
ตรวจสอบสินทรัพยและหนีสิ้น (due diligence) คาตรวจสอบโครงสรางของอาคารและคาธรรมเนียมที่
ปรึกษากฎหมาย เปนตน ตามที่จายจริง  

(8) คาประกันวินาศภัย และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันวินาศภัย ตามทีจ่ายจริง  
(9) คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย เชน คาจางและคาตอบแทนพนกังาน คาซอมแซม

บํารุงรักษาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเครื่องใชสํานกังาน คาอุปกรณ
สํานักงาน คาโทรสาร คาโทรศัพท คาใชจายในการติดตอส่ือสาร เปนตน และคาใชจายและคาทีป่รึกษาใน
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง  

(10) คาใชจายที่เกดิขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสทิธกิารเชา
อสังหาริมทรัพย  การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ของบริษัทจัดการ โดยคิดคาที่พัก คาอาหาร 
คาใชจายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริษัทจัดการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นตามที่จายจริง 
เชน คาธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ แตจะไมเกนิรอยละ  0.01 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทนุ
รวม เปนตน  

(11) คาใชจายที่เกีย่วเนื่องกบัการวาจางบุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอก ซึง่เปนผูชาํนาญการ
พิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพยเฉพาะประเภทเพื่อใหการจัดการอสังหาริมทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และรักษาผลประโยชนใหกบัทรัพยสินที่กองทนุรวมลงทนุ ตามที่จายจริง แตจะไมเกินรอยละ 3.0 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
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(12) คาใชจายอืน่ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบยีนตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการจัดพิมพ 
และนําสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุ รวมทัง้คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสารสาํหรับผูถือ
หนวยลงทนุ คาใชจายที่เกีย่วของในการจายเงินปนผล และเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทนุ เปนตน ซึ่งจะเรียกเกบ็ตามที่จายจริง  

(13) คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทนุ 
และคานายหนาซื้อขายหลกัทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทนุรวม (ถามี) ตามที่จายจริง  

(14) คาใชจายตาง ๆ ในการมีบัญชีกองทนุรวมกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ ทีธ่นาคาร
เรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จายจริง  

(15) คาจัดทําและจัดสงหนังสือบอกกลาว หนังสือโตตอบ เอกสาร ขาวสาร ประกาศ รายงาน
ตางๆ ถงึผูถอืหนวยลงทนุ หรือบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทนุรวมโดยตรง ที่บริษทัจัดการดําเนินการหรือมี
หนาที่ดําเนนิการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาํหนด
หรือเปนการดําเนนิงานที่เกีย่วของกับกองทุนรวมโดยตรงรวมถงึคาลงประกาศในหนงัสือพิมพรายวัน 
ตามที่จายจรงิ  

(16) คาใชจายอนัเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการ การเปลี่ยนประเภทโครงการ การเพิ่ม
เงินทนุ หรือการลดเงนิทนุ และคาใชจายที่เกีย่วเนื่องกบักองทนุรวมโดยตรง เชน การลงประกาศ
หนงัสือพมิพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทนุ การทาํเอกสารแจงผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวย
ลงทนุ หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง  

(17) คาใชจายที่เกดิขึ้นจากการตดิตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนีใ้ดๆ ของ
กองทนุรวม รวมทัง้คาใชจายดานกฎหมายในการดาํเนนิคดีทางศาลเพื่อรักษาสทิธิและผลประโยชนของ
กองทนุรวม ตามที่จายจรงิ  

(18) คาใชจาย (ถาม)ี ในการดาํเนนิคดีของผูดูแลผลประโยชนทีฟ่องรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษทัจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งปวงหรือเมือ่ไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ายจริง  

(19) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึง
การจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจรงิ   

(20) คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกสาํหรับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นอนัเนื่องมาจากการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวม ตามที่จายจรงิ ยกเวนความเสียหายนัน้เกดิจากการทุจริต ประมาทเลนิเลอ หรือ
โดยเจตนาของบริษัทจัดการเอง  
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(21) คาใชจายที่เกีย่วกับอสังหารมิทรัพยตามทีจ่ายจริง เชน คาบํารุงรักษา คาซอมแซมอาคาร 
คาตกแตงเพื่อรักษาและเพิ่มมูลคาอสังหารมิทรัพย รวมทั้งคาใชจายในการกอสรางอสังหาริมทรัพย         
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยที่ยงักอสรางไมแลวเสร็จ ตามประกาศวาดวย
หลักเกณฑเงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และประกาศที่เกีย่วของ   
ตามที่จายจรงิ  

(22) คาสินไหมทดแทนความเสยีหาย คาธรรมเนียม คาที่ปรึกษา และคาใชจายอืน่ใดที่เกดิขึ้นแก
บริษัทจัดการ ตามที่จายจรงิ อันเนื่องมาจากการที่บริษทัจัดการถกูบคุคลอื่นใด เรียกรอง ฟองรอง หรือให
ชําระเงนิคาสนิไหมทดแทนความเสยีหายแกบุคคลนั้น ซึ่งเกิดจากการลงทุนใดๆ ในทกุกรณีที่เกดิจากการ
ปฏิบัติหนาที่โดยชอบของบริษัทจัดการ  

(23) คาเบี้ยประชุมของกรรมการลงทนุ ในกรณีที่มีการจัดประชุม ตามที่จายจริงในจํานวนไมเกิน 
10,000 บาทตอทาน หรือจํานวนอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทนุ 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ที่ใชในการคํานวณคาใชจายจะคิดจากมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน
รวม ณ ส้ินเดอืนกอนเกิดคาใชจาย 

ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดยีวกนั อันเนื่องมาจากคาธรรมเนียม หรือ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมดงักลาวขางตน จะถือเปนภาระของกองทนุรวม  

คาใชจายตาม (1) ถึง (23) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจดัการจะ
พิจารณาตัดจายทัง้จาํนวน หรือทยอยตดัจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลีย่เทากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่
จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ๆ ทัง้นี้ การตัดคาใชจายดงักลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

หมายเหต ุ
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 25.1 “คาธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผูส่ังซือ้หรือผูถือหนวยลงทนุ” และขอ 25.2 “คาธรรมเนยีมและคาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุ
รวม” โดยไมถอืวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนนิการดังตอไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจดัการจะแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบลวงหนา   
ไมนอยกวา 60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษทัจัดการ 
(ถามี) สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) ของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน และลงประกาศใน
หนงัสือพมิพรายวนัอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน ทัง้นี้ การเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายดงักลาวจะตองไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป 
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(2) กรณีที่บริษัทจดัการจะลดอตัราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบรกิารของบริษทัจัดการ (ถามี) สํานกังานใหญและสํานักงานสาขา 
(ถามี) ของผูจดัจําหนายและ/หรือตัวแทน 
ทั้งนี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นับแตวนัทีเ่ปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนยีมหรือคาใชจาย : 
การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนยีมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการทัง้นี้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเพิม่/ลด/ยกเวนคาธรรมเนยีมภายใตอัตราที่ระบุไวในขอ 25 “คาธรรมเนยีมและคาใชจายทีเ่รียก
เก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” นี้โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเตมิโครงการ 
อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเวนคาธรรมเนียมดงักลาวขางตนนี ้บริษัทจัดการจะทาํการ
ติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนยีมหรือคาใชจายบริษทัจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ 
คาใชจาย ตามขอ 25.1 และขอ 25.2โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ป บริษัทจัดการจะดําเนนิการแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 
วันตามวิธกีารดังตอไปนี้ กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1.1) ประกาศหนงัสือพิมพรายวนัอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(1.2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทกุแหงของผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
(2) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกนิกวารอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ป บริษัทจัดการจะกระทาํเมื่อไดรับความเหน็ชอบจากผูถอืหนวยลงทนุดวยมติเกนิ
กึ่งหนึง่ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
(3) กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของบริษทัจัดการและ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทนุ 
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) ขอ (2) และขอ (3) ขางตน บริษัทจดัการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง
คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
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26. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน
สุทธ ิและมูลคาหนวยลงทนุ 

26.1. บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ และมูลคาหนวย
ลงทนุของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแต
วันสุดทายของเดือนมถิุนายนและเดอืนธนัวาคม แลวแตกรณี ทัง้นี ้มลูคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวาการคาํนวณมูลคาดงักลาวเปนไปตามหลกัเกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาํหนด 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึง่
โดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.2. การเปดเผยขอมูลตามขอ 26.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนงัสอืพิมพรายวนัอยางนอย
หนึง่ฉบับและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานกังานใหญของ
ผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมไดมาจากลงทุนดวย 

26.3. ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลงัจากวนัที่คํานวณตาม   
ขอ 26.1 อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนยัสําคัญ บริษัท
จัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 26.2 และ
หากเหตุการณหรือการเปลีย่นแปลงดงักลาวเกิดขึ้นภายหลงัจากวนัที่มีการเปดเผยตามขอ 26.2 บริษัท
จัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลนั 

26.4. ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธกีาร
ดังตอไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาหรอืรายงานการสอบทานการประเมินคาครัง้ลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสทุธขิองกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลกัเกณฑและวธิีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ: 
สําหรับวธิีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธ ิ มูลคาหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนนิการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 26 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
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หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ประกาศ กาํหนด ส่ังการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการจะดําเนนิการใหเปนไปตามนัน้โดยถอืวาไดรับความเหน็ชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว 

ทั้งนี ้ การคํานวณมูลคาทรพัยสิน มูลคาทรัพยสินสทุธิ และมูลคาหนวยลงทนุของกองทนุที่บริษัทจัดการ
ประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด
เปนฐานในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลกั (อสังหารมิทรัพย) ของกองทนุ ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใช       
มูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของทรัพยสินหลกั (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 
27. การจัดทาํรายงานใหแกสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทนุ 

27.1. รายงานของกองทนุรวม 
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถอืหนวยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิน้รอบระยะเวลาบัญชปีระจําป โดยรายงานดงักลาวตองมีรายการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27.2. รายงานการลงทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม 
บริษัทจัดการจะจัดสงหนงัสอืสรุปขอมูลที่เปนสาระสาํคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสงัหาริมทรัพย
หรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมใหผูถือหนวยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วนันับแตวนัที่ลงทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนัน้ รวมทัง้จัด
ใหมีขอมูลที่เปนสาระสาํคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทาํการทุกแหงของบรษิัทจัดการและสํานกังาน
ใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันทีล่งทนุหรือจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนัน้ เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสาํคัญตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
เมื่อหนวยลงทนุของกองทนุรวมไดรับอนุมติัใหเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสาํคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทนุ ทั้งนี ้ ภายในวนัทําการถัดจากวนัซื้อ เชาจําหนาย หรือ     
โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม หรือภายในกาํหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกาํหนด 

27.3. รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสงัหาริมทรัพยที่ยงัสรางไมเสร็จ 
กรณีที่กองทนุรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยงักอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความ
คืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ 
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และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย 
28. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษทัประเมนิคาทรัพยสินจาํนวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณี ดังตอไปนี้ 
(1) กอนที่จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
(2) กอนที่จะจาํหนายอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษทัประเมนิคาทรัพยสินจาํนวน 1 ราย เพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณี 
ดังตอไปนี้ 

(1) ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหารมิทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสงัหาริมทรัพย 
(2) ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา

อสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมลงทนุอยางมีนัยสาํคัญ ทั้งนี ้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทนุ
รวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษทัประเมนิคาทรัพยสินจาํนวน 1 รายเพื่อทาํการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ป
นับแตวันที่มกีารประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

ในการแตงตั้งบริษัทประเมนิคาทรัพยสินเพื่อทาํการประเมินคาหรือทาํการสอบทานการประเมนิคาบริษัท
จัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทาํการประเมินคาอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสงัหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกนัเกิน 2 คร้ังไมได 
29. รอบระยะเวลาบัญชปีระจําปของกองทนุรวม 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที ่31 เดือนธนัวาคม 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก วันที ่31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 
30. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

30.1. สิทธิในการรับเงินปนผล 
ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธทิี่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงนิปนผลจาก
กองทนุรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี ้

30.2. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ
ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทนุรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธกีารจัดการ
กองทนุรวม เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทนุซึ่งคดิตามจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทนุรวม 
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ทั้งนี ้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวธิีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทนุรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

30.3. สิทธิในการไดรับเงินคนืเมื่อเลิกโครงการ 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธทิี่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบญัชี โดยดําเนนิการตามหลกัเกณฑและวธิีการที่ระบุ
ไวในโครงการนี ้
บริษัทจัดการจะดําเนนิการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงนิคืนใหแกผูถือหนวยลงทนุกองทนุรวมเฉพาะเมื่อเลกิ
โครงการเทานัน้ 

30.4. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทัง้นี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และ
หลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการนี ้

30.5. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

30.5.1. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสงัหาริมทรัพย
หรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 
ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทนุมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการลงทนุหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการขอ 3.3 “ขอจํากัดการ
ลงทนุ” 

30.5.2. สิทธิในการจาํนําหนวยลงทนุ 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุสามารถนําหนวยลงทนุไปจํานาํไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุนกาํหนด 

30.5.3. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทนุ 
ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทนุมสิีทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทนุรวมตามที่
กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึง่คิดเปนจาํนวนหนวยลงทนุเกนิกวากึง่หนึ่งของ
หนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดของกองทนุรวม 

30.5.4. สิทธิในการไดรับเงินคนืเมื่อมีการลดเงนิทนุ 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธทิี่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงนิทนุตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ระบุไวในโครงการ 
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31. การแกไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวธิีการจัดการ 

31.1. การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลีย่นแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือ
คําสั่งในการดาํเนนิการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่
ระบุไวในโครงการและหนังสอืชี้ชวน เวนแตกรณีที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง
หนงัสือเวยีน คําผอนผัน คําเหน็ชอบ การแกไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดทีม่ีอํานาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ ซึ่งมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิม่เติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ทีใ่ชอยูในปจจุบัน โดยให
ขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการนี้เปลีย่นแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หนังสือเวียน
คําอนุมัติ คําผอนผัน คําเห็นชอบ การแกไข เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และ/หรือขอบังคับที่ออกใหม
ดังกลาว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 

31.2. การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 
หากมีความจาํเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุ หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทนุและผูถอืหนวยลงทนุใหอยูในดุลยพินิจของบริษทัจัดการ อาทิเชน การแกไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุของกองทนุ เปนตน โดยหากมิไดกระทาํโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุน ก็จะตองไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มติ
ดังกลาวของผูถือหนวยลงทนุเกีย่วของกับสิทธ ิ หนาที ่ และความรับผิดชอบตามขอ 24 “สิทธ ิ หนาที ่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทนุรวมและผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย” หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 25 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน        
นายทะเบียนหนวยลงทนุ ผูสนับสนนุการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอ่ืนที่ใหบริการแกกองทนุ มติ
ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบยีนหนวยลงทุน 
ผูสนับสนนุการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอ่ืนทีใ่หบริการแกกองทนุ(แลวแตกรณี)ในการดาํเนนิการ
ตามมตินัน้ๆ ทั้งนี ้ การดําเนินการตามมติความเหน็ชอบของผูถอืหนวยลงทนุจะตองไมขัดตอกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวธิีจัดการกองทนุ ไดกระทาํโดยมีมติเสยีงขางมากของผูถือหนวย
ลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวนัที่มมีติให
แกไข 
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ทั้งนี ้ บริษัทจดัการจะแจงการแกไขเพิ่มเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการกองทนุไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย
และตลาดหลกัทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับแตวันทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวนัที่ไดมีมติแกไข 
แลวแตกรณี 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทาํไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือ
หนวยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความ
เห็นชอบจากสาํนักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยัง้พิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ 
ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับ 
และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทนุรวม หรือมีผลกระทบตอ
สิทธหินาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทนุการนับมติในการแกไข
เพิ่มเติมโครงการตามขอนี ้อยูภายใตบังคบัความในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทนุ” 
32. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทนุรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณ
ดังนี ้

32.1. เมื่อกองทุนรวมมผูีถือหนวยลงทนุนอยกวา 35 ราย ทั้งนี ้ภายในวันทาํการถัดจากวนัทีท่ราบ
เหตุดังกลาว 

32.2. เมื่อจํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของ
หนวยลงทนุโดยเลิกกองทนุรวมในวนัทําการถัดไป เวนแตเปนกองทนุรวมที่ลงทนุเฉพาะในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

32.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถอืหนวยลงทุนซึง่คิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

32.4. เมื่อครบอายุโครงการ (ถาม)ี 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ 
- มติโดยเสียงขางมากจากผูถอืหนวยลงทนุ คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึง่ถือหนวยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึ่งหนึง่ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนบัมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิ
ของผูถือหนวยลงทนุตามทีก่ําหนดไวในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากดัการถือหนวยลงทุน” 
- เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุน
รวม เชนกองทุนขาดสภาพคลอง กองทุนไมสามารถดาํรงสัดสวนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด บริษัทจัดการลาออกและไมสามารถหา
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บริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามทีร่ะบุในขอ 24.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจัดการ” 
เปนตน 
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทนุรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุ
แลวเมื่อบริษัทจัดการเหน็วาอสังหาริมทรัพยที่กองทนุลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสทุธขิองกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทนุ
รวมจะลงทนุอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทนุ
สนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหารมิทรัพยที่
กองทนุคาดวาจะลงทนุ จนเปนเหตุใหกองทนุไมสามารถลงทนุ / ไมประสงคจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย
ดังกลาว เปนตน 
- ในกรณีที่บริษทัจัดการไดรับคําสั่งใหเลกิกองทนุ จากหนวยงานทีม่อํีานาจตามกฎหมาย อาทิเชน 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีทีห่ากปรากฏเหตกุารณตาม      
ขอ 24.1.1 “สิทธิของบริษทัจัดการ” หรือขอ 24.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 
33. การชาํระบัญชีของกองทนุรวม และวธิีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคนืใหแกผูถือ
หนวยลงทนุเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
เมื่อเลิกกองทนุรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
เปนผูชําระบญัชีเพื่อทาํหนาที่จาํหนายทรัพยสินของกองทนุรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวม
และแจกจายเงินหรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทนุเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแต
ละรายถืออยูตามสมุดทะเบยีนผูถือหนวยลงทนุ รวมทัง้ทาํการอยางอื่นที่จาํเปนเพือ่ใหการชาํระบัญชีเสร็จ
ส้ิน ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑเงือ่นไข และวิธกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จ
ส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏ
วามทีรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปนกรรมสทิธิ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
34. การระงบัขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ไมมี 
35. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน 
ในกรณีที่บริษทัจัดการไมสามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.        
วาดวยหลกัเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงนิกองทนุและการทาํประกนัภัยความรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดการบริษัทจัดการจะเปลีย่นใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจดัการกองทุนรวมแทนดวยวธิีขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึง่คิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของกองทนุรวม
ภายใน 15 วันนับแตวนัที่บริษทัจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
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ดังกลาว ทั้งนี ้ หากมีเหตจุําเปนและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคาํนงึถงึประโยชนของผูถือ
หนวยลงทนุเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงบริษทัจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดงักลาว หากบริษทัจัดการไมสามารถดําเนนิการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
บริษัทจัดการจะดําเนนิการเลิกกองทุนรวมตอไป 
36. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทนุจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทนุซึ่งถือ
หนวยลงทนุรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการ
จัดประชุมผูถอืหนวยลงทนุ 

นอกจากนี ้ บริษัทจัดการจะตองดาํเนินการจัดประชมุผูถือหนวยลงทุนหรือมหีนงัสือแจงผูถือหนวยลงทุน
เพื่อขอมติในการดําเนนิการตางๆ ทั้งนี ้ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี ้
37. อ่ืน ๆ 

37.1. การรับผลประโยชนตอบแทน 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการ
ใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทนุรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

1. ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนัน้ตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทนุรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. ตองไมมีพฤตกิรรมที่แสดงใหเหน็วาบริษทัจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกนิความจําเปน
เพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทนุรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการตองกระทาํดวยความเปนธรรมและคํานึงถงึลักษณะและประเภทหลกัทรัพยที่อาจมไีวไดของ
กองทนุรวมนัน้ดวย ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงาน
รอบปบัญชี 

37.2. การชําระบัญชีกองทุนและวธิีการเฉลี่ยคนืเงิน และ/หรือทรัพยสินอื่น ใหแกผูถือหนวยลงทนุ
เมื่อเลิกโครงการ 
เมื่อเลิกโครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุไวในขอ 33 “การชําระบญัชีของกองทนุรวมและ
วิธีการเฉลี่ยเงนิและหรือทรัพยสินอื่นคนืใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม”อยางไร
ก็ดี ในการชําระบัญชีตามขอ 33 “การชําระบัญชีของกองทนุรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่น
คืนใหแกผูถือหนวยลงทนุเมือ่เลิกโครงการจัดการกองทนุรวม” ผูชําระบัญชีอาจดําเนินการใหมีการเฉลี่ยคืน
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เปนเงิน หลักทรัพย หรือทรัพยสินอืน่ ภาระผูกพนัอืน่ๆ และ/หรือโอนกรรมสิทธิใ์นทรัพยสินของกองทนุ 
ใหแกผูถือหนวยลงทนุตามสัดสวนจาํนวนหนวยลงทุนที่ถืออยู ณ วันเลิกกองทุนหรือตามแตที่ผูถือหนวยได
รวมตกลงกันไวหรือที่ไดแสดงเจตนาไวก็ได 
อนึ่งในการเฉลี่ยทรัพยสินใหกับผูถือหนวยลงทุนโดยการคืนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินและ/
หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทนุใหแกผูถอืหนวยลงทนุแทนเงินนัน้ ใหทําไดตามหลกัเกณฑ
และวิธีการชําระบัญชีที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหนวยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดของโครงการอีกดวยทั้งนีก้ารดําเนินการใดๆ ของบริษัทจัดการ
จะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหรวมถงึประกาศ คําสั่ง ระเบยีบตางๆ ของหนวยงานทีม่ีอํานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวของดวย 

37.3. ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการขาย 
/ จําหนาย /จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามทีเ่หน็สมควร โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว 

37.4. กองทนุรวมอาจกูยืมเงินได ไมวาจะมีการใหหลักประกนัไวดวยหรือไมก็ตาม โดยจะเปนไป
ตามหลกัเกณฑดังตอไปนี ้

(1) เปนการกูยืมเงินเฉพาะเพื่อดําเนนิการดังตอไปนี้ 
(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมหรอือสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมมีสิทธิการเชาใหอยู

ในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  
(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิม่เติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทนุรวมหรือที่กองทนุรวมมี

สิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทนุรวม 
(ค) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานงึถงึประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสาํคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืม
เงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคาร
เพิ่มเติมบนทีดิ่นที่มีอยูแลวที่กองทนุรวมมีสิทธกิารเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานงึถึง
กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงนิทีกู่ยืมตองไมเกนิรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ตอมา
ภายหลงัจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกนิอัตราสวนนั้นมิไดเกดิจากการกูยืมเงินเพิ่มเตมิ  
บริษัทจัดการกองทนุรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงนิไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวา
อัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุรวม 
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37.5. ขอมูลสนับสนุนจุดเดนของกองทุน 

37.5.1. ขอมูลธุรกิจคลังสินคาหองเย็น 
กิจการคลังสนิคาหองเยน็เปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐใหความสาํคัญในการประกอบกิจการ โดยผูประกอบ
กิจการจะตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบการดาํเนนิงานของกระทรวง
พาณิชย (รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวของตามขอมูลแนบทาย) ปจจุบันมีผูประกอบกิจการคลังสินคาหอง
เย็นอยูทัง้สิ้น 144 ราย   กระจายอยูตามจุดสําคัญของแหลงอุตสาหกรรมและแหลงกระจายสนิคา ซึง่เปน
การบริหารยุทธศาสตรดานตนทนุ เวลา และการจัดการการขนสงดวย ทั้งนี้ธุรกิจคลังสินคาหองเย็นเปน
ธุรกิจหนึ่งที่สําคัญในระบบ ลอจีสติก ที่รัฐบาลใหการสนับสนนุและมีการสรางสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อ
สนับสนนุการขนสงภายในประเทศ โดยเปนหนึ่งโครงการของเมกะโปรเจค 
สถิติการจัดต้ังคลังสนิคา ไซโล หองเยน็สาธารณะจนถึงปจจุบัน จาํนวนรวม 226 ราย 

 

 
 
 
 
 
 
ปริมาณความจุของคลังสนิคา ไซโล และหองเย็นสาธารณะตามประกาศกระทรวงพาณิชยฯ    
พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุมงานสงเสริมกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

จากสถิติการจดัตั้งคลังสินคา ไซโล และหองเยน็ จะเหน็วา มีการจัดตั้งหองเยน็ของผูประกอบการเพิ่มสูงขึ้น
เร่ือยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดตั้งคลังสินคา และ ไซโล แตเมื่อพจิารณาถงึปริมาณความจุของคลังสินคา 
ไซโล และหองเยน็สาธารณะ พบวา ความจุของหองเยน็มีปริมาณนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ คลังสนิคา และ 
ไซโล   

คลังสินคา ไซโล หองเย็นรวม

คลังสินคา
ไซโล
หองเย็น

226 ราย

59 ราย
23 ราย
144 ราย

6,266,063.92 ตัน

4,031,551.42 ตัน
1,703,568.00 ตัน
530,944.50 ตัน

ความจุรวม

ความจุ
ความจุ
ความจุ

 

ไซโล

หองเย็น

- 2 2 3 7 - 23

9 12 12 12 12 8 144

คลังสินคา

ปที่จัดตั้ง   กอน2545 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 รวม

- 11 1 -1 -

9

55

76

59

-

23
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ประโยชนและความสาํคัญของคลังสนิคาหองเย็น 

• เปนแหลงที่ชวยใหเกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการคา ผูนําเขา และสงออก สามารถนําสนิคามาฝาก
ไวกอน เพื่อรอการจําหนายเมื่อไดราคาดี หริอนําไปแปรรูปหรือสงออกไปจําหนายตางประเทศ 

• เปนแหลงที่จะชวยใหทัง้เกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการคา ผูนําเขา และสงออก สามารถนาํผลผลิต
มาจํานําไวกอน เพื่อใหมีเงนิทนุหมุนเวียนที่จะนาํไปใชในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังสามารถ
รับใบประทวนไปจํานํากับธนาคารพาณิชยได 

 
ความตองการใชพื้นทีข่องคลังสินคาหองเย็นในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากความตองการใชพืน้ที่ของคลังสินคาหองเยน็ในปจจบัุนพบวา มสิีนคานําเขาและสงออกที่ตองจัดเก็บ
ในหองเยน็ซึ่งพิจารณาเฉพาะรายการสนิคาใน 20 อันดับแรกของสินคานําเขาและสงออก ซึง่เปนธุรกิจดาน
อาหารอันเปนปจจัยพืน้ฐานที่สําคัญ พบวามีการเติบโตจากป 2545 ถึง 2551 คิดเปนประมาณ 52% โดย
หากพิจารณาตัวเลขการเตบิโตของป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 พบวามีความตองการใชพื้นทีเ่ชาหองเยน็
เพื่อเก็บสินคาเพิ่มข้ึนถึง 32.15% (Demand) ซึ่งเมื่อเทยีบกับจากสถติิการจัดตั้งหองเยน็ทีมี่ขอจํากัดในการ
จัดตั้งดานพื้นที่ ดานจํานวนเงนิทุนและดานกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ (Supply) พบวาศักยภาพในการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหองเย็นมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและมีความสามารถในการทํากาํไร  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  สถิติการคา กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย http://www.depthai.go.th 

มูลคา (ลาน

ป 

รายการสนิคาใน 20 อันดับแรกของสนิคานําเขาและสงออก
ท่ีตองจัดเก็บในหองเย็น
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ปริมาณสินคานําเขาและสงออกที่มีความตองการจัดเกบ็ในหองเยน็ 
ระหวางป 2545-2551 

ตัน 
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กฎหมายทีเ่กีย่วของกับคลงัสินคาหองเย็น 
• ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง เงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินคา พ.ศ. 2535 
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การกําหนดใหกิจการไซโลและกิจการหองเยน็ เปนกิจการอันมี

สภาพคลายคลึงกนักับกิจการคลังสินคา และเงื่อนไขควบคุมกิจการดังกลาว พ.ศ. 2535  
 

37.5.2. จุดยุทธศาสตรของธุรกิจขนสงสินคา ที่คลงัสินคาหองเยน็ตั้งอยู 

 กระจายการลงทนุในคลงัสนิคา 4 แหง ไปในจุดที่เปนประตูสําหรับสงสินคาไปยังภาคตางๆ ตลอดจน
เปนจุดพกัสินคาที่จะสงเขามาภายในกรุงเทพฯ 
o อยุธยา เปนจดุสงสินคาไปยัง  ภาคเหนือ และ  ภาคอีสาน 
o สมุทรสาคร เปนจุดสงสนิคาไปยัง  ภาคใต 
o ออนนุช เปนจดุกระจายสนิคาภายในกรุงเทพฯ และ ภาคตะวันออก 

 เกิดการเกื้อหนุน (Synergy) ระหวางคลงัสินคาทั้ง 4 แหง เนื่องจากลูกคาสามารถเลือกใชบริการได
ตามความตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังสินคาหองเย็น
อะกรีเวิลด

คลังสินคาหองเย็น
อะกรีเวิลด
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ภาคใตภาคใต
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สยามนิปปอน
เอ็นจิเนียร่ิง
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กรุงเทพ

และปริมณฑล
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เอ็นจิเนียริ่ง
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37.5.3. ผูเชาพืน้ที่หองเย็นมีความแขง็แกรงทางธุรกิจ ดังตัวอยางกลุมบริษัทที่เชาพืน้ที่ใน
ปจจุบัน(ขอมลู ณ วนัที ่15 พฤษภาคม 2552) 

อะกรี เวิลด  กลุมบริษัทที่เชาพื้นที่ของหองเย็น % 

 1 บริษัทตางประเทศ ที่ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุผลไมกระปองสง
ขายไปยังทั่วโลก มีกําลังการผลิตกวา 200,000 ตัน ตอป 

30.0 

  
2 บริษัทตางประเทศ ผูนําในเรื่องของการเปนผูสงออกเนื้อสัตว

สําเร็จรูป และอาหารแปรรูปกวา 12 Brand สงจําหนายทั่วโลก 
5.0 

  
3 บริษัทเจาของและผูบริหารแฟรนไชสอาหารฟาสทฟูดส  

ในประเทศไทยกวา 20 ป 
17.0 

  
4 บริษัทสงออกเนื้อไกคุณภาพดี จากประเทศอังกฤษ ผลิต 

และแปรรูปไกสดสําหรับจําหนายทั่วโลก 
34.0 

  
5 บริษัทผลิตและจําหนายเนื้อไกแปรรูป และผลิตภัณฑที่ทําจาก

เนื้อไก 
3.0 

  6 บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย อาหารสําเร็จรูป พรอมรับประทาน 3.0 
  7 ผูเชารายยอย 8.0 
   รวม 100.0 
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พี.พ.ี ฟูดส 
ซัพพลาย  กลุมบรษิัททีเ่ชาพื้นที่ของหองเย็น % 

 
1 บริษัทผูผลิตอาหารรายใหญที่สุดในโลก มีผลิตภัณฑอาหาร 

และเครื่องดื่มกวา 15,000 ชนิด 
80.8 

  
2 บริษัทตางประเทศ ที่ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุผลไมกระปอง

สงขายไปยงัทัว่โลก มีกาํลังการผลิตกวา 200,000 ตัน ตอป 
11.6 

  
3 บริษัทบริหาร Logistic ใหกับลูกคาธุรกิจกลุมอาหารราย

ยอย 
3.8 

  4 บริษัทผูจัดจําหนายและทําการตลาดผลติผลทางการเกษตร 3.8 
   รวม 100.0 
    

เกษตรเหนือ  กลุมบรษิัททีเ่ชาพื้นที่ของหองเย็น % 

 
1 บริษัท Supermarket Chain ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

มีสาขากวา 106 สาขาทัว่ประเทศ 
43.75 

  
2 บริษัทผูผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็ง เนนผลิตภัณฑ

ประเภทกุง 
12.5 

  
3 ผูผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็งชั้นนาํของประเทศ  

กวา 15 ป 
12.5 

  4 บริษัทสงออกทูนากระปอง 18.75 
  5 ผูเชารายยอย 12.5 
   รวม 100.0 
    

สยามนิปปอน 
เอ็นจิเนียริ่ง พารท กลุมบรษิัททีเ่ชาพื้นที่ของหองเย็น % 

 

 บริษัทบริหาร Logistic รายใหญของประเทศญี่ปุน  
มีฐานการใหบริการกวา 26 ประเทศ เนนการใหบริการขนสง
กับบริษัทญี่ปุน 100.0 
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37.5.2 สัญญาเชาพรอมหลักประกนัที่มัน่คง 
กองทนุและเจาของทรพัยสินและผูเชา ไดมีการลงนามในบนัทกึขอตกลงเบื้องตนในการซื้อทรัพยสินและ
การเชาทรัพยสิน ณ วนัที ่ 22 พฤษภาคม 2552 ซึ่งระบถุึงเรื่องการค้ําประกันการเชาที่ผูเชาจะตองใหไวกับ
กองทนุ เทยีบเทาคาเชา 3 เดือน และ หนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชยเทยีบเทาคาเชา 6 เดือน 
โดยเงื่อนไขดังกลาวจะถูกระบุอยูในสัญญาเชา และผูเชาจะตองวางหลักประกนัดงักลาวทนัทีในวันที่มีการ
ลงนามสัญญาเชา ซึง่จะมกีารลงนามในสัญญาเชาหลงัจากกองทนุไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิน
เปนกองทนุรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอยแลว 

37.5.3 ความเปนมืออาชีพของผูเชาทรัพยสิน   

บริษัท อะกรีเวลิด จํากัด 
ทําธุรกิจดานคลังสินคาหองเย็นมาเปนเวลา 15 ป กอต้ังเมื่อวนัที ่ 13 มิถุนายน 2537 ทนุจดทะเบยีน 110 
ลานบาท  

หองเย็นอะกร ี เวิลด เปนศนูยกลางในการจัดเก็บสินคาจากภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เสนทาง   
วงแหวนรอบนอกตะวนัออกและวงแหวนรอบนอกตะวนัตก เปดบริการรับฝากสินคาแชเย็นและแชแข็ง เชน   
ไกสดแชแข็ง กุงแชแข็ง อาหารทะเลแชแข็ง อาหารปรุงสุกแชแข็ง ไอศกรีม หอมหัวใหญ มนัฝร่ัง พริกแหง 
มะขามเปยก แอปเปล สาลี ่ ผักและผลไมชนิดตาง ๆ หองเยน็สามารถจัดเก็บสินคาไดกวา 10,000 ตัน      
ที่อุณหภูมิระหวางบวก 8 ถึง ลบ 25 องศาเซลเซียส 

หองเย็น อะกรี เวิลด เปนผูนาํเทคโนโลยหีองเยน็ทีท่ันสมัยจากทัว่โลกมารวมไวเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
จัดเก็บสินคาใหสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดทุกระดบั  
• ระบบทําความเย็นจากประเทศญี่ปุน เยอรมนัและเดนมารกซึ่งเปนผูนาํดานระบบทําความเย็น     

ของโลก 
• ผนังหองเย็นทาํจากแผนฉนวนสาํเร็จรูปประเภทไมลามไฟและปราศจากสารซีเอฟซ ี
• ระบบควบคุมอุณหภูมิและจดบันทึกโดยระบบคอมพิวเตอรวันละ 144 คร้ัง จากประเทศอิตาล ี
• อุปกรณชวยในการขนถายสนิคาจากประเทศอเมริกาซีง่สามารถรักษา 
• อุณหภูมิของสนิคาขณะขนถาย 
• การเก็บสินคาบนสแตกเทนเนอรซึ่งปองกันความเสยีหายของสินคาและสะดวกในการเคลื่อนยาย  
• การควบคุมสินคาเขาออกดวยโปรแกรม ICM เพือ่จัดการสินคาคงคลังและสามารถทราบจาํนวน

สินคาคงเหลือไดอยางแมนยาํ 

การจัดเก็บสินคาดวยระบบเมตริกซึ่งสามารถทราบตําแหนงสนิคาไดทนัทีเพื่อความรวดเร็วในการขนถาย
สินคาใหกับลูกคา 
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ภภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุนาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุน  

 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมอาจมีภาระภาษีอากรสําหรับผลไดจากทนุที่ไดรับจากการถือ และ

การโอนหนวยลงทนุ ทั้งนี้ ภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุนจะตองพิจารณาถึงปจจยัตางๆ ที่เกีย่วของ 
กลาว คือ จะตองพิจารณาวาผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรอืไม ผูถือหนวยลงทนุเปน
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูที่อยูในประเทศไทยแลวปจจัยที่ตอง
พิจารณาตอไป คือ ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศทีม่ีอนุสัญญาภาษซีอนระหวางประเทศไทย
กับประเทศที่ผูถือหนวยลงทนุมีถิน่ที่อยูทางภาษหีรือไม 

 การพิจารณาวาผูถือหนวยลงทนุเปนผูมถีิ่นที่อยูหรือเปนผูอยูในประเทศไทยหรือไมนั้นกฎหมายไม
คํานึงถึงเรื่องสญัชาติของผูถอืหนวยลงทนุ หากแตจะพจิารณาการเขามาอยูในประเทศไทยของผูถือหนวย
ลงทนุตามความเปนจริง กลาวคือ หากผูถือหนวยลงทนุอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึง่หรือหลาย
ระยะเวลาหนึง่ หรือหลายระยะเวลาทั้งหมดถึง 180 วนัในปภาษี ถอืวาผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นฐานอยู
ในประเทศไทยแลว 

 ภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุน เนื่องมาจากการถือและการโอนหนวยลงทนุอาจแยกพิจารณา
ได ดังตอไปนี้ 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีถิ่นอยูในประเทศไทย 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1. เงินไดจากเงนิปนผลของกองทนุรวม                                                                                            
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย แตหากผูถือหนวยลงทนุยอมใหหกัภาษ ีณ ที่จาย 10% เมื่อถึงกาํหนด 
ยื่นรายการเสยีภาษีจะไดรับยกเวน     ไมตองนําเงนิปนผลดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได ทัง้นี ้ เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทนุดังกลาวไมขอรับเงินภาษีทีถู่กหกัไวนัน้คนื หรือไมขอ
เครดิตเงินภาษีที่ถกูหกัไวนัน้ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ดังนัน้ บริษทัจะไมหักภาษี ณ ที่จายไว    
เวนแตกรณีทีผู่ถือหนวยลงทุนมหีนังสือแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัทใหหัก
ภาษี ณ ที่จายเทานัน้ 

1.2. เงินไดจากกาํไรจากการขายหนวยลงทนุ                                                                                       
ไดรับยกเวนภาษีเงินได 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟนด 85 

2. บริษัทจาํกัด ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.1.เงินไดจากเงนิปนผลของกองทนุรวม                                                                                            
ไดรับยกเวนภาษีกึง่หนึ่งของรายไดจากเงินปนผลนัน้ หากบริษัทถือหนวยลงทนุเปนเวลาไมนอย
กวา 3 เดือน กอนวนัที่รับเงนิปนผล และถอืหลังจากรับเงินปนผลแลวไมนอยกวา 3 เดือน 

2.2. เงินไดจากกาํไรจากการขายหนวยลงทนุ                                                                                                 
ตองนําไปรวมเปนรายได เพือ่คํานวณภาษเีงินไดในอัตราปกติ (ปจจุบัน 30%) 

3. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.1. เงินไดจากเงนิปนผลของกองทนุรวม                                                                                              
ไดรับการยกเวนภาษีเงินได หากบริษัทดงักลาวถือหนวยลงทุนนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน     
กอนวนัที่รับเงนิปนผล และถอืหลังจากรับเงินปนผลแลวไมนอยกวา 3 เดือน 

3.2. เงินไดจากกาํไรจากการขายหนวยลงทนุ                                                                                     
ตองนําไปรวมเปนรายได เพือ่คํานวณภาษเีงินไดในอัตราปกติ (ปจจุบัน 30%) 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

4. บุคคลธรรมดา 

4.1. เงินไดจากเงนิปนผลของกองทนุ                                                                                                  
ไมตองหักภาษี ณ ทีจ่าย แตตองนําไปคํานวณภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา ทั้งนี ้เวนแตผูถือหนวย
ลงทนุจะไดรับผลประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนของประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู 

4.2. เงินไดจากกาํไรจากการขายหนวยลงทนุ                                                                                      
ไดรับยกเวนภาษีเงินได 

5. นิติบุคคล 

5.1. เงินไดจากเงนิปนผลของกองทนุรวม                                                                                                               
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย 

5.2. เงินไดจากกาํไรจากการขายหนวยลงทนุ                                                                                                         
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย 

 
 
 
 


