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คําจํากัดความ 
โครงการ                              หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 
กองทุนกองทุนรวม             หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 
กฎหมายหลักทรัพย            หมายถึง  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั่งหนังสือเวียน หนังสือ
ซักซอมความเขาใจ หนังสือผอนผันและกฎหมายอื่นใดท่ี
เกี่ยวของ ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการ                        หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง   นายทะเบียนหนวยลงทุนขอ]งกองทุนรวม ท่ีไดรับ 
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจาก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง   ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ท่ีมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํา นักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและท่ีได 
แกไขเพิ่มเติม 

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หมายถึง  ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตามประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2550 ซึ่งหมายถึง ผูท่ีทําหนา
ตัดสินใจลงทุน หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย 
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
 

ผูสอบบัญชี   หมายถึง   ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีอยูใน 
บัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการให 
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายใหทํา 
หนาท่ีขายหนวยลงทุนของกองทุน 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง   คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
ที่ปรึกษา    หมายถึง   บุคคลท่ีรับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการ 

เกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือ 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ การจัดหา 
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาจากการลงทุน 
ซึ่งมีหนาท่ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี 
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 
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กําหนด 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  หมายถึง   นิติบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทํา 

หนาท่ีในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจาก 
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุน ซึ่งมี 
หนาท่ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี 
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวขอกําหนด 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง   บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปน 
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ี 
ไดรับความเห็นชอบจากสํา นักงานตามประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ 
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และท่ีไดแกไเพิ่มเติม 

ผูจองซ้ือทั่วไป   หมายถึง   ผูลงทุนท่ีจองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการท่ัวไปตามท่ีระบุ 
ไวในหนังสือช้ีชวน และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ผูจองซื้อพิเศษ และ 
(2) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

ผูจองซ้ือพิเศษ   หมายถึง   ผูลงทุนท่ีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีจะไดรับการจัดสรร 
หนวยลงทุนเปนพิเศษกวาผูจองซื้อท่ัวไป อาทิเชน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ สภากาชาดไทย สหกรณออมทรัพยและ 
ชุมนุมสหกรณ เปนตน ท้ังนี้ ตามรายละเอียดท่ีกําหนด 
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย 
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง   กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและ 
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยกําหนดให 
บุคคลท่ีมีความสัมพันธกันดังตอไปนี้ เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(1) บิดา มารดาและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) คูสมรส 
(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของ
นิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติ
บุคคลดังกลาว เกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดหรือความเปนหุนสวน
ท้ังหมด แลวแตกรณี 
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(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือ
หุน หรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนั้นเกินกวา 
รอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
ของนิติบุคคลอื่นนั้นหรือความเปนหุนสวนท้ังหมด 
ของนิติบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี 
(5) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ(4) 

การประเมินคา   หมายถึง    การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค 
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดเปน 
การประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีกาตรวจสอบ 
เอกสารสิทธ ิขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของ
การใชประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนใน
ปจจุบันและรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวของรวมท้ังการ
สํารวจทรัพยสินตามสภาพท่ีเปนอยู 

การสอบทานการประเมินคา หมายถึง    การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือ 
สิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดย
มิไดมีการสํารวจทรัพยสิน 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุ 
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการ
สอบทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือช่ือ
ในรายงานดังกลาว 

บุคคลที่เก่ียวของ   หมายถึง    บุคคลท่ีเกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 
29/2549 เรื่อง การกระทํา ท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดกรกองทุนและ
หลักเกณฑในการปองกัน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2549 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ  หมายถึง  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2550 
เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง    คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย 
หนวยลงทุน   หมายถึง    หนวยลงทุนของกองทุนรวม 
มูลคาหนวยลงทุน   หมายถึง    มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ี 

จําหนายไดแลวท้ังหมด เม่ือสิ้นวันทําการท่ีคํานวณ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ  หมายถึง    มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหนี้สิน ซึ่งคํานวณ 

ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ 
จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง    จํานวนเงินทุนท่ีกองทุนระดมทุนได และนําไปจด 

ทะเบียนเปนกองทรัพยสินไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วันทําการ   หมายถึง    วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) 
ที่อยูบริษัทจัดการ : อาคาร คอลัมนทาวเวอร  เลขที่ 199  ช้ัน G และช้ัน 21-23  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร  0-2649-2100 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
1.1 ช่ือโครงการจัดการ (ไทย)  : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 

1.2 ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ)  :  Nichada Thani Property Fund 2 
1.3 ช่ือยอ     :  MNIT2 
1.4 ประเภทโครงการ    : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

   โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

1.5 ลักษณะโครงการ    : ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 อายุโครงการ    : ไมกําหนดอายุโครงการ 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอ
ขายและมูลคาขั้นตํ่าในการจองซ้ือ 
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ :   1,004,700,000 บาท (หนึ่งพันสี่ลานเจ็ดแสนบาท) 
เง่ือนไข : 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ 
พิจารณากําหนดขนาดของกองทุนท่ีจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และพิจารณากําหนด
ขนาดการลงทุนไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี ้บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและ
คืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได 
 
มูลคาท่ีตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท 
จํานวนหนวยลงทุน   :  100,470,000 หนวย (หนึ่งรอยลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนหนวย) 
ประเภทหนวยลงทุน   :  ระบุช่ือผูถือ 
ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย  :  10 บาท 
2.6 มูลคาข้ันตํ่าของการจองซื้อ  :  1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)  

และเพิ่มเปนทวีคูณของ100 บาท (หนึ่งรอยบาท) 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 
3.1 วัตถุประสงคของโครงการ : 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป โดยนําเงินท่ีไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเชา 
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ท่ีกองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวา
จะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุง 
กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น
และ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน : 
การลงทุนคร้ังแรก 
 1. รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุน 
 บริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดจากการระดมเงินทุนจากผูถือหนวยลงทุนไปลงทุนในท่ีดินพรอมสิ่งปลูก
สราง เฟอรนิเจอรและอุปกรณของโครงการบานเด่ียวพักอาศัยของโครงการ เดอะรีเจนท แอท นิชดาธานี 
จํานวน 58 หลัง ของบริษัทนิชดา พร็อพเพอรต้ี จํากัดและบริษัทในเครือ ซึ่งต้ังอยูภายในโครงการนิชดาธานี 
ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของบริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด โดยมี
รายละเอียดของทรัพยสินและสิ่งปลูกสรางดังนี้  
 

รายละเอียด พื้นที่ใชสอย 
(ตรม.) 

ขนาดอาคาร 
(ม. X ม.) 

ขนาดที่ดินตอหลัง 
โดยประมาณ 

(ตรว.) 

จํานวน 
(หลัง) 

บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ NT-19 399 14.50 X 16.00 104.22 – 148.76 51 
บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ NT-19.1 426 14.50 X 16.00 141.22 – 200.49 7 

รวม 58 
ส่ิงอํานวยความสะดวก :  คลับเฮาส ภายในโครงการพรอมสระวายน้ํา, ท่ีจอดรถสวนกลาง , ระบบรักษาความ

ปลอดภัยประจําโครงการ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท และระบบระบายน้ํา 
 

การประเมินมูลคาทรัพยสิน 
ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินจากการประเมิน วันที่ประเมิน 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

1,041,455,000 บาท* 15 ตุลาคม 2551 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 1,023,900,000 บาท* 13 ตุลาคม 2551 

* มูลคาทรัพยสินจากการประเมิน เมื่อทรัพยสินสรางแลวเสร็จ 100% 
โดย ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2551 ไดดําเนินการสรางแลวเสร็จ คิดเปน 56.84% 
และ60% ตามรายงานการประเมินของบริษัทไนทแฟรงค ชารเตอรประ
เทศไทย และ บริษัทกรุงเทพประเมินราคา ตามลําดับ 

โดยกองทุนมีกําหนดจะเขาไปซื้อทรัพยสินจากบริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี ในเดือนมกราคม 2552 ไม
วาทรัพยสินจะกอสรางแลวเสร็จหรือไม และบริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ีจะเชาทรัพยสินกลับทันที เม่ือกองทุน
เขาซอทรัพยสินแลวและเปนผูรับผิดชอบจายคาเชาใหแกกองทุนท้ังจํานวน ไมวาอัตราการเชาจะเปนเทาใดก็
ตาม  ระหวางท่ีกองทุนยังมิไดลงทุนในทรัพยสิน กองทุนจะนําเงินท่ีระดมทุนไดไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
เพื่อใหเกิดผลประโยชนแกกองทุน   
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

* แบบบาน NT-19M และ NT-19.1M หมายถึง แบบบาน NT-19 และ NT-19.1 ท่ีมีการสรางแบบกลับดาน(Mirror)  
 
 

  ที่ดิน อาคาร       

เนื้อที ่
ขนาด
อาคาร  ราคาประเมิน 

ลําดับที ่
(ตารางวา) 

ลักษณะอาคาร แบบบาน 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการ
ประเมิน จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซ้ือ 

1 127.50 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 18,300,000 17,400,000 17,300,000 
2 112.25 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,500,000 17,400,000 16,400,000 
3 117.94 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,792,000 17,400,000 16,700,000 
4 117.94 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,792,000 17,400,000 16,700,000 
5 114.94 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,640,000 17,400,000 16,600,000 
6 114.94 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,640,000 17,400,000 16,600,000 
7 116.94 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,740,000 17,400,000 16,700,000 
8 153.35 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1 435 20,100,000 19,600,000 19,300,000 
9 115.80 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,683,000 17,400,000 16,600,000 

10 112.78 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,530,000 17,400,000 16,500,000 
11 111.43 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,460,000 17,400,000 16,400,000 
12 124.74 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 18,140,000 17,400,000 17,100,000 
13 116.37 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,712,000 17,400,000 16,700,000 
14 104.22 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
15 104.22 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
16 106.00 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,180,000 17,400,000 16,100,000 
17 109.59 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,366,000 17,400,000 16,300,000 
18 104.22 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 
  ที่ดิน อาคาร       

เนื้อที ่
ขนาด
อาคาร  ราคาประเมิน 

ลําดับที ่
(ตารางวา) 

ลักษณะอาคาร แบบบาน 
(ตร.ม.) 

บริษทั ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการ
ประเมิน จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซ้ือ 

19 104.22 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
20 123.49 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 18,076,000 17,400,000 17,000,000 
21 127.41 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 18,277,000 17,400,000 17,300,000 
22 108.55 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
23 108.55 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
24 110.45 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,410,000 17,400,000 16,300,000 
25 114.04 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,593,000 17,400,000 16,500,000 
26 108.55 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
27 108.55 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
28 135.68 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 18,700,000 17,400,000 17,700,000 
29 148.76 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 19,370,000 17,400,000 18,400,000 
30 110.97 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
31 110.97 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
32 108.90 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,330,000 17,400,000 16,200,000 
33 112.49 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,514,000 17,400,000 16,400,000 
34 110.97 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
35 110.97 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
36 148.93 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1M 435 19,880,000 19,600,000 19,100,000 
37 154.71 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1 435 20,180,000 19,600,000 19,400,000 
38 107.89 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,280,000 17,400,000 16,200,000 
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 
 

  ที่ดิน อาคาร       

เนื้อที ่
ขนาด
อาคาร  ราคาประเมิน 

ลําดับที ่
(ตารางวา) 

ลักษณะอาคาร แบบบาน 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการ
ประเมิน จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซ้ือ 

39 110.40 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,407,000 17,400,000 16,300,000 
40 112.32 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,505,000 17,400,000 16,400,000 
41 147.93 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1M 435 19,825,000 19,600,000 19,000,000 
42 119.97 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,896,000 17,400,000 16,900,000 
43 131.01 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 18,460,000 17,400,000 17,500,000 
44 149.05 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1 435 19,890,000 19,600,000 19,100,000 
45 189.33 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1M 435 21,950,000 21,100,000 21,300,000 
46 141.42 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19.1 435 19,500,000 17,400,000 18,700,000 
47 112.87 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
48 112.87 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
49 112.59 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,519,000 17,400,000 16,400,000 
50 112.59 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,519,000 17,400,000 16,400,000 
51 112.87 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
52 112.87 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
53 125.21 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 18,164,000 17,400,000 17,100,000 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธาน ี2 10 

ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 
  ที่ดิน อาคาร       

เนื้อที ่
ขนาด
อาคาร  ราคาประเมิน 

ลําดับที ่
(ตารางวา) 

ลักษณะอาคาร แบบบาน 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการประเมิน 
จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซ้ือ 

54 131.92 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 18,507,000 17,400,000 17,500,000 
55 115.50 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,670,000 17,400,000 16,600,000 
56 115.50 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,670,000 17,400,000 16,600,000 
57 115.22 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19M 399 17,650,000 17,400,000 16,600,000 
58 115.22 บานเดี่ยว 2 ช้ัน NT-19 399 17,650,000 17,400,000 16,600,000 

        รวม 1,041,455,000 1,023,900,000 981,900,000 
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2. สรุปสาระสําคัญสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน 
 

สาระสําคัญของรางขอตกลงเบื้องตนสําหรับการซ้ือขายทรัพยสิน 

                                                                                     ระหวาง 
                        บริษัท นิชดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด (“บริษัท”) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2(“กองทุน”) 

1.0 คูสัญญา ผูซ้ือ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 (“กองทุน”) 
 
ผูขาย : บริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด (“บริษัท”) 
 
 

2.0 รายละเอียดทรัพยสิน   
 
 

 2.1 ช่ือโครงการ  ü โครงการ The Regent (“โครงการ”) 
 ประเภททรัพยสิน ü ท่ีดินและบานเด่ียวสองช้ันจํานวน 58 หลัง (ตามรายละเอียดท่ีระบุ) 
 ทําเลท่ีต้ังทรัพยสิน üโครงการ The Regent ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการนิชดาธานี ต้ังอยูในซอยสามัคคี 

29 ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
 ขนาดท่ีดินโครงการ üท่ีดินประกอบดวย โฉนดท่ีดินจํานวน 62 โฉนด มีเนื้อท่ีรวมตามเอกสารสิทธิ์ 16 ไร 1 

งาน 90.8 ตารางวา 
 สิ่งปลูกสราง ü บานและท่ีดินพรองสิ่งติดตรึงบนท่ีดินและภายในอาคาร 
 เฟอรนิเจอร/อุปกรณเครื่องใชไฟฟา ü เฟอรนิเจอร และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานแตละหลัง  ตกแตงพรอมเสร็จสรรพ ( 

Fully Furnished)  
 ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ü ระบบไฟฟา ประปา ถนนภายในโครงการระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียรวม รั้ว 

และทรัพยสินอื่นท่ีจําเปนตอการพักอาศัย  
 มูลคาโครงการ ü รวมเปนเงิน 981,900,000  บาท 
3.0 หลักการและเงื่อนไขการซ้ือขาย

ทรัพยสิน 
 
 
 
 

3.1 คาใชจาย คาธรรมเนียม และภาษีตางๆ
ท่ีเกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน 

ü บริษัทตกลงรับผิดชอบภาระคาใชจาย คาธรรมเนียม และภาษีตางๆท่ีเกีย่วของกับการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท้ังหมดแตเพียงฝายเดียว 

3.2 สภาพทรัพยสิน ณ วันโอนกรรมสิทธิ ์ ü เสร็จไมนอยกวา 80% ของงานท้ังหมด โดยมีรายละเอียดทรัพยสินท่ีระบุอยูใน สัญญา
จะซื้อจะขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ระหวางบริษัท และกองทุน 

3.3 วันโอนกรรมสิทธิ ์ ü บริษัทตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกกองทุนตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญา
จะซื้อจะขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ระหวางบริษัท และกองทุนภายในเดือนมกราคม 
2552 
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3.4 การสงมอบทรัพยสิน ü สงมอบในวันโอนกรรมสิทธิ์โดยทรัพยสินตองสรางเสร็จไมนอยกวา 80% ของงาน
ท้ังหมด และเปนท่ีพอใจแกกองกองทุนโดยบริษัทรับรองวาโครงการไดรับใบอนุญาต
ถูกตองสมบูรณตามกฎหมาย 
ü ณ. วันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกกองทุน บริษัทตกลงวาทรัพยสินท่ีโอนจะ
ปราศจากภาระผูกพันและ/หรือพันธนาการใดๆ เวนแตสัญญาเชาเดิมทีม่ีตอผูเชารายยอย 
ü บริษัทตกลงจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินอื่นใดใน
การจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโครงการ The Regent ใหแลวเสร็จภายใน 90 
วัน นับจากวันโอนกรรมสิทธิ ์
ü บริษัทตกลงจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินอื่นใดใน
การแบงแยกท่ีดินในโครงการ The Regent ใหแลวเสร็จกอนวันโอนกรรมสิทธิ ์
 

3.5 การชําระเงินคาซื้อขายทรัพยสิน ü ชําระเม่ือบริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท้ังหมดใหแกกองทุนเสร็จสิ้นแลว  
3.6 การเปนสมาชิกศูนยสุขภาพ Clark 

Hatch แจงวัฒนะ 
ü ผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของสมาชิกศูนยสุขภาพ Clark Hatchใหกับ
ผูเชาชวงและ/หรือผูพักอาศัยในทรัพยสินตลอดระยะเวลาการเชา ตามรายละเอียดท่ีกองทุน
กําหนด 

 
 
 
 

3. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
 กองทุนรวมจะลงทุนในท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เฟอรนิเจอรและอุปกรณ ของโครงการบานเด่ียวท้ัง
โครงการ จํานวน 58 หลังของบริษัทนิชดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด โดยหลังจากกองทุนรวมรับโอนโครงการบาน
เด่ียวจากบริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี  แลว กองทุนรวมจะดําเนินการให บริษัท นิชดาพร็อพเพอรต้ี เชาโครงการ
ดังกลาวท้ังหมดกลับไป เพื่อบริหารและหาผูเชา โดยกองทุนจะไดรับคาเชาตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญาเชา โดย 
กองทุนจะทําสัญญาใหบริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี เชาโครงการกลับไปเปนระยะเวลา 7 ป 2 เดือน  
  
 โดยรายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชนสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวม 
MNIT2 

นิชดาพร็อพเพอรต้ี 
และ บ.ในเครือ 

นิชดาพร็อพเพอรต้ี 

ขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง 

ขายเฟอรนิเจอร 
และอุปกรณ 

ใหเชาที่ดิน สิ่งปลูกสราง 
เฟอรนิเจอร และอุปกรณ 

คาเชา 

ลูกคา 

ปลอยเชา 
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4. สรุปสาระสําคัญรางสัญญาเก่ียวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
 หลักการและเงื่อนไขการเชาทรัพยสินโดยบริษัท 
  ผูใหเชา ü กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 (“กองทุน”) 
  ผูเชา ü บริษัท นิชดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด (“บริษัท”) 
  ระยะเวลาการเชา ü 7 ป 2 เดือน นับต้ังแตวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท้ังหมดใหแกกองทุน

เสร็จสิ้น 
 การจดทะเบียนการเชา ü ท้ังสองฝายตกลงวาจะดําเนินการจดทะเบียนการเชาทรัพยสิน 

  
  
  

คาเชาสุทธ ิ
  
  

ü เปนคาเชาสุทธิท่ีบริษัทจายในฐานะผูเชา โดยไมรวมถึงตนทุน คาใช
ดําเนินงานและภาษ ีท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการดูแลและหาประโยชนจาก
ทรัพยสิน หรือคาใชจาย สวนกลางอื่นใดของโครงการท่ีอาจมี ซึ่งบริษัทตกลง
รับภาระคาใชจายตลอดจนภาษีดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
ü คาเชาสุทธิประกอบดวย คาเชาพื้นท่ี และคาเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณ ซึ่ง
ตองจายเปนรายเดือน รวมคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวน  578,438,238 
บาท โดยแจกแจงเปนรายปดังนี้ 
                               คาเชารวม (บาท/ป) 
ปท่ี 1 (2552)            78,868,956  

ปท่ี 2 (2553)            79,105,560  

ปท่ี 3 (2554)            80,736,708  

ปท่ี 4 (2555)            81,075,804  

ปท่ี 5 (2556)            81,416,316  

ปท่ี 6 (2557)            81,758,268  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

อัตราคาเชาสุทธ ิ
  
  
  
  
  
  
  
  

ปท่ี 7 (2558)            81,837,108  

  ปท่ี 8 (2559)            13,639,518  
     (มค-กพ) 

  การชําระคาเชา  ü บริษัทตกลงชําระคาเชาใหแกกองทุนเปนรายเดือน โดยจะชําระภายในวันท่ี 5 
ของทุกเดือน 

  การวางเงินเพื่อประกันการเชา ü บริษัทตกลงวางเงินประกันการเชาเปนเงินสดจํานวนเทากับสามเดือนของคา
เชาปแรก และหนังสือคํ้าประกันธนาคารท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยไทย เปน
จํานวนเทากับหกเดือนของคาเชาปแรกใหแกกองทุน ตลอดอายุสัญญาเชา 

 การเอาประกันภัย ü บริษัทตกลงจะเอาประกันภัยประเภทสรรพภัย (all risks policy)ใน
ทรัพยสิน รวมท้ังประกันภัยสําหรับคุมครองบุคคลภายนอก อยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนท่ีมีตออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 
โดยเปนผูรับผิดชอบคาเบ้ียประกันและคาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ โดยใหกองทุน
เปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียว 
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  การใหเชาชวงทรัพยสิน ü บริษัทอาจนําทรัพยสินออกใหเชาชวงไดโดยไมตองขออนุมัติจากผูใหเชา แต
เง่ือนไขการเชาชวงจะตองเปนไปตามและไมขัดตอขอตกลงท่ีระบุในสัญญาเชา
ระหวางบริษัทและกองทุน และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 
โดยในสัญญาเชาชวงระหวางผูเชากับผูเชาชวงนั้น ตองมีขอความระบุใหสัญญา
เชาชวงตองสิ้นสุดลงไมชากวาสัญญาเชา ไมวากรณีใดๆก็ตาม เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากผูใหเชาเปนหนังสือเปนรายๆไป 

  
  
  
  

การตอสัญญาเชาทรัพยสิน 
  
  
  

ü ท้ังสองฝายตกลงวา  
§ กองทุนมีสิทธิแจงใหบริษัทเชาทรัพยสินท้ังหมดหรือ

บางสวน สําหรับการตอสัญญาเชาทรัพยสิน ท้ังนี้กองทุนตอง
แจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนด
ระหวาง 61-90 วันกอนวันสิ้นสุดสัญญาเชาฉบับนี้ 

§ บริษัทมีสิทธิแจงความจํานงท่ีจะเชาทรัพยสินท้ังหมดหรือ
บางสวน สําหรับการตอสัญญาเชาทรัพยสิน ท้ังนีบ้ริษัทตอง
แจงใหกองทุนทราบเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนด
ระหวาง 31-60 วันกอนวันสิ้นสุดสัญญาเชาฉบับนี้ 

โดยเม่ือท้ังสองฝายตกลงท่ีจะตอสัญญาเชาทรัพยสินแลว ก็จะมีการเจรจาเพื่อ
กําหนดคาเชาท่ีบริษัทจะตองจายใหกับกองทุนตอไป ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาว
ผูจัดการกองทุนจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ 

  
  

การผิดสัญญาเชา 
  

ü หากเปนการผิดสัญญาเชาโดยผูเชาภายในระยะเวลาการเชา เชน การยกเลิก
สัญญากอนหมดอายุสัญญา การผิดนัดชําระคาเชา บริษัทยินดีจะชําระคาปรับ
ใหแกกองทุน เปนจํานวนเทากับคาเชา ณ วันท่ีผิดสัญญานั้น รวมท้ังสิ้น 24 
เดือน โดยกองทุนสามารถหักเงินประกันการเชาท่ีบริษัทไดใหไวกับกองทุน 
ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิกองทุนท่ีจะฟองรองเรียกคาเสียหายอีก 

  การขายทรัพยสินของกองทุน ü  กองทุนอาจขายทรัพยสินออกไปไดไมเกินรอยละ 10 ภายในสามปแรกของ
การเชาทรัพยสิน โดยไมถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาเชา  หากจําหนาย
ทรัพยสินออกไปเกินกวารอยละ 30 หลังจากสามปของการเชาทรัพยสิน ใหถือ
วา ขอตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาเชาฉบับนี้ สิ้นสุดลง ไมมีผลบังคับอีกตอไป 
ท้ังนี้คาเชาท่ีกองทุนรวมไดรับจะลดลงตามสวนของทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูใน
สัญญาเชา 
 

  การถือครองหนวยลงทุนในกองทุน
ของบริษัท 

ü  บริษัทตกลงวาจะรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนในกองทุน ไวไมนอย
กวารอยละ 25 ตลอดระยะเวลาการเชาทรัพยสิน 
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การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลที่เก่ียวของ 
1. กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีมีบริษัท นิชดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทในเครือ 

เปนเจาของอยูกอนวันท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน 
2. บริษัท นิชดาพร็อพเพอรต้ี และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท นิชดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด 

อาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 
5. รายละเอียดของโครงการนิชดาธาน ีถนนแจงวัฒนะ 

โครงการนิชดาธานีเปนท่ีพักอาศัยนานาชาติแหงแรกในประเทศไทย  ในทําเลท่ีต้ังท่ี ถนนสามัคคี 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเปนท่ีอยูอาศัยท่ีมีความทันสมัย และหรูหราตามแบบตะวันตก 
ในสภาพแวดลอมท่ีมีสีสันของธรรมชาติ ดวยการวางแผนจัดการกอสรางท่ีมีระบบ จึงทําให นิชดาธาน ีเปนท่ี
พักอาศัยท่ีดีมีมาตรฐานประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นท่ีสีเขียว เพื่อใหผูอยูอาศัยไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศในการพักอาศัยใหมากท่ีสุด  

โครงการนิชดาธาน ีแบงออกเปนโครงการยอย ประกอบไปดวยโครงการ บานเด่ียว ทาวนเฮาส 
อพารทเมนท และคอนโดมิเนียม เพื่อใหผูท่ีตองการเขามาพักอาศัยสามารถเลือกรูปแบบท่ีอยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการ  มีทะเลสาบขนาด 125 ไร อยูใจกลางหมูบาน ทางเดินรอบ
ทะเลสาบ ยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผูพักอาศัยใชเวลาวางในการเดินพักผอน ออกกําลังกายและ
ข่ีจักรยาน  
 รายละเอียดโครงการนิชดาธานี 

• ต้ังอยูบนถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
• นิชดาธานีเปนโครงการท่ีอยูอาศัยพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันบนพื้นท่ีประมาณ 

600 ไร ประกอบดวยท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวกวา 400 หลัง ทาวนเฮาส 30 หลัง และ
หองพักอาศัยกวา 200 หอง 

• สิ่งอํานวยความสะดวก – นิชดา อินเตอรเนช่ันแนล คันทรีคลับ สระวายน้ําขนาดโอลิมปค 
ทะเลสาปขนาด 125 ไร วิลลาซูเปอรมารเก็ต โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงเรียนนานาชาติ 
International School of Bangkok (ISB) 

• โครงการนิชดาธานีประกอบดวย 
o โครงการบานเด่ียวกวา 20 โครงการยอย เชน  นิชดาปารค นิชดาวิลลา นิชดาคาซา 

นิชดาเมซอง เลคพอยท เลคโฮม บานริมเลค กรีนวิลล เบยวิว เปนตน 
o โครงการทาวนเฮาส 2 โครงการยอย เชน นิชากรเพลส วงศเทวัญ การเดน เพลส 
o โครงการแนวสูง เชน การเดนทคอนโดมิเนียม ดนิชาการเดนสคอนโดมิเนียม 

อพารทเมนทเลคชอรเวสท (A3) อพารทเมนทเลคชอรนอรท (A2) เปนตน 
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ผูเชาในโครงการนิชดาธาน ีจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ลําดับ กลุมประเภทธุรกิจ % 

1 กลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เชน Chevron, Exxon mobil 17.0% 
2 กลุมสถานทูต  15.0% 
3 กลุมองคกรการกุศลตางๆ เชน UN, UNDOC 7.0% 
4 กลุมครู บาทหลวง เชน ISB Teacher, Church 6.5% 
5 กลุมอื่นๆ เชน ธุรกิจสวนตัว เชน Jewelry, อลูมิเนียม, กระจก 5.0% 
6 กลุมธรุกิจยา เชน Bayer 3.0% 
7 กลุมยานยนต และช้ินสวนยานยนต เชน Ford, Goodyear 3.0% 
8 กลุมธุรกิจสิ่งทอ เสื้อผาแฟช่ัน และเครื่องประดับ เชน Ubisco 2.5% 
9 กลุมธุรกิจเครื่องใชไฟฟา เชน LG, Philips 2.5% 

10 กลุมธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม เชน ไทยน้ําทิพย 2.0% 
11 กลุมธุรกิจช้ินสวนอิเลคทรอนิคส และ computer เชน Maxon, IBM 2.0% 
12 กลุมธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 1.5% 
13 กลุมธุรกิจรานคาพาณิชย เชน Lotus, Cadbury 1.0% 
14 กลุมธุรกิจเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน Nokia 1.0% 
15 กลุมธุรกิจการเกษตร ปศุสัตว เชน Altech Company 0.5% 
16 กลุมธุรกิจของใชในครัวเรื่อนและสํานักงาน 0.5% 
17 กลุมธุรกิจ ธนาคาร เชน ธ.กรุงศรีอยุธยา 0.5% 
18 กลุมธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต เชน ING Life 0.5% 
19 กลุมธุรกิจเคมีภัณฑ เชน Advance Service 0.5% 
20 กลุมบรรจุภัณฑ เชน Tetapak 0.5% 
21 กลุมธุรกิจวัสดุกอสราง เชน Bouyes Thai 0.5% 
22 กลุมทนายความ บริษัทกฎหมาย 0.5% 
23 อื่นๆ 27% 
  รวมทั้งหมด 100% 
ขอมูล ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2551  ท่ีมา : บริษัท นิชดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

 
วิเคราะหตลาดที่อยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติ 

จํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 
จํานวนชาวตางชาติท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในประเทศไทยในไตรมาส3 ป เทากับ 

148,617คน หรือเพิ่มข้ึนจากปกอน 14.5% แบงเปนในเขตกรุงเทพมหานคร  82,382 คน และภูมิภาคอื่นๆ 
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66,235 คน ซึ่งการเพิ่มข้ึนของจํานวนชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศนี ้เปนตัวท่ีจะแสดงใหเห็นถึง
อุปสงคใหมๆท่ีจะเกิดข้ึนของตลาดท่ีอยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติ 
 
 ตารางแสดงจํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

ป กรุงเทพ ภูมิภาค รวม 
2000 57,006 35,778 92,784 
2001 37,372 37,501 74,873 
2002 42,866 30,154 73,020 
2003 47,989 36,857 84,846 
2004 54,413 42,761 97,174 
2005 61,913 48,238 110,151 
2006 68,294 55,320 123,614 
2007 73,881 59,929 133,810 
Q1 2008 75,567 62,677 138,244 
Q2 2008 78,996 63,925 142,921 
Q3 2008 82,382 66,235 148,617 

  ท่ีมา : CB Richard Ellis (Thailand) Co. Ltd 
กราฟแสดงจํานวนชาวตางชาติ ในประเทศไทย ป 2003-พ.ค. 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : CB Richard Ellis (Thailand) Co. Ltd 

จํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย จําแนกตามสัญชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

Thailand by Location, 2003- Q3 2008
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สภาพการแขงขันในพื้นที่แถบซอยสามัคคีและถนนแจงวัฒนะ 
 โครงการท่ีพักอาศัยสําหรับชาวตางชาติ ในแถบซอยสามัคคีและถนนแจงวัฒนะท่ีถือวาเปนคูแขงกับ
นิชดาธาน ีมีหลักๆอยู 3 โครงการ ไดแก โครงการแมนช่ัน อิน เดอะ พารค โครงการสามัคคีเพลส และโครงการ
สาละวันการเดน โดยท้ังหมดมียูนิตรวมกันเพียง 170 ยูนิต ซึ่งท้ังสามโครงการจะมีกลุมเปาหมายเดียวกันคือ 
ครอบครัวชาวตางชาติท่ีมีลูกหลานเรียนท่ี ISB แตจุดดอยของท้ังสามโครงการคือ ไมสามารถเดินทางเขาสู ISB 
ไดโดยตรง จําเปนท่ีจะตองผานเขาไปในโครงการของนิชดาธานี และจะไมไดรับการอํานวยความสะดวก
เหมือนผูท่ีอาศัยอยูในโครงการนิชดาธานี 
  

6.  ความเส่ียงในการลงทุน 
ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนกอนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางสวนใน
เอกสารฉบับนี้มีขอความท่ีเปนการประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนซึ่งเปนการคาดการณ
ในอนาคต ผลการดําเนินงานท่ีแทจริงอาจจะแตกตางจากการประมาณการดังกลาว อันเปนผลมาจาก
ปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยความเสี่ยงตามท่ีไดระบุไวในท่ีนี้ ความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึน
และ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการตางๆ ท่ีไดระบุไวท่ีนี้รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีบริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจ
กลายเปนความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนรวม 
คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวา
กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามท่ีกําหนดไวไดท้ังหมดหรือบางสวนและไมถือเปน
ขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดข้ึน เนื่องจาก
ความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการท่ีอยู
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 
1. ความเส่ียงโดยทั่วไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาลธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ
โดยท่ัวไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุน  

2. ความเส่ียงทางการเมือง 
ผลกระทบทางดานการเมือง อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอความเช่ือม่ันในการลงทุนของตางชาติและ
อาจพิจารณาลดการลงทุนในประเทศไทย ทําใหอุปสงคท่ีอยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติลดลง ท้ังนี้ 
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จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนิน
กิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุน 

3. ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดข้ึนไมบอยครั้งนัก แต
หากเกิดข้ึนในบริเวณท่ีต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสียหายตอ
ทรัพยสินของกองทุนแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยและผูมาใช
บริการในโครงการของกองทุนอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ดี กองทุนจะไดทําประกันภัยท่ี
ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของ
กองทุน 
ท้ังนี้กองทุนไดปองกันความเสี่ยงโดยใหผูเชาดําเนินการทําประกันภัยแบบ All Risk Policy ซึ่ง
ครอบคลุมความเสี่ยงจากวินาศภัยทุกประเภท และใหกองทุนเปนผูรับประโยชน 

4. ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบขอมูลทรัพยสินกอนการเขาลงทุน 
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Due Diligence) 
ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา อยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาว
มิไดเปนการประกันวาอสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ท่ี
อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคาท่ีผูจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมี
ขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะ
ตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึง
เทคนิค ท่ีใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ท่ีเปนขอจํากัดในการตรวจสอบของท้ังผูประเมิน
ราคา และวิศวกร 
นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยช้ินนั้นๆ อาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ี
เกี่ยวของ (Due Diligence)ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได 
ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันท่ีเกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว 
อยางไรก็ตาม บริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี ในฐานะผูเชาอสังหาริมทรัพยท้ังจํานวน จะตอง
รับผิดชอบจายคาเชาท้ังหมดใหแกกองทุน ไมวาสภาพทรัพยสินจะเปนอยางไรก็ตาม 

5 การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ 
ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับ
ใหมหรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยท่ีกองทุนไมสามารถควบคุมหรือ
คาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ 
แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือ
เปนเหตุการณท่ีไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนจึงไมสามารถท่ีจะประเมินผล
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กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

6 ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาท่ี
ไดเสนอขาย โดยราคาของหนวยลงทุนท่ีซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยท่ีกองทุนไมสามารถควบคุมได อัน
ไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบ้ีย
ภายในประเทศและตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการท้ังทางตรงหรือ
ทางออมท่ีมีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยท่ัวไป ความผันผวนของ
ตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล ไมมี
หลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน 

7 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนจะไดรับหากมีการ
จําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึ่งไดกลาวไว ณ ท่ีนี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการ
ประเมินคาทรัพยสินท่ีลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาท่ีแทจริงซึ่ง
กองทุนจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

8 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาด 
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อ
ขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความ
ตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bidoffer)ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ข้ึนอยูกบั
ปจจัยหลายประการท่ีกองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด 
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงท่ีหนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

9 ความเส่ียงดานภาษี 
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณี
ท่ีกองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเกิดจาก
การซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนอาจตอง
รับภาระท้ังหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีท่ีกองทุนจะตองชําระ
ดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

10 ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 
การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ี
กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

11 ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
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การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งข้ึนอยู
กับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถ
ของผูบริหารในการบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายใน
การดําเนินงานอื่นๆ การแขงขันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน 
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงท่ีนักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามท่ี
ไดประมาณการเอาไวในปท่ีเกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถท่ีจะรักษาระดับการ
จายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป 
อยางไรก็ตาม บริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ีในฐานะผูเชาอสังหาริมทรัพยท้ังจํานวน จะตอง
รับผิดชอบจายคาเชาท้ังหมดใหแกกองทุน ซึ่งกองทุนจะนําคาเชาดังกลาวหลังหักคาใชจาย มา
จายเปนเงินปนผล และในระหวางท่ีกองทุนยังมิไดลงทุนในทรัพยสิน กองทุนจะนําเงินท่ีระดม
ทุนไดไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใหเกิดประโยชนแกกองทุน 

12 ความเส่ียงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซ้ือขายหนวย
ลงทุน 
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ(NAV) ของกองทุนท่ีบริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดย
ใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการ
กําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาท่ีจะซื้อขายไดจริงของ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

13 ความเส่ียงจากการที่กองทุนรวมอาจถูกยกเลิกสัญญาเชา เนื่องจากกองทุนมีการขายทรัพยสิน
ออกไปเกิน 30 % ภายหลังปที่ 3 ของการใหเชาทรัพยสิน 
กองทุนอาจขายทรัพยสินออกไปไดไมเกินรอยละ 10 ภายในสามปแรกของการเชาทรัพยสิน 
โดยไมถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาเชา  หากจําหนายทรัพยสินออกไปเกินกวารอยละ 30 
หลังจากสามปของการเชาทรัพยสิน สัญญาเชาท่ีทําไวกับบริษัทนิชดาพร็อพเพอรต้ี จะถือวาเปน
อันสิ้นสุด ซึ่งถือความเสี่ยงดังกลาวเปนความเสี่ยงท่ีกองทุนสามารถควบคุมไดโดยไมขาย
ทรัพยสินออกไปเกินกวาสัดสวนท่ีกําหนดเอาไวในสัญญาเชาเพื่อไมใหสัญญาเชาถูกยกเลิก หรือ
หากมีความจําเปนท่ีจะตองขายทรัพยสินออกไปเกินกวา 30% บริษัทจัดการจะดําเนินการโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 

การลงทุนในอนาคต 
ในการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน โดยอาจ
ทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพย ใหกับกองทุน และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ี
ลงทุนเพิ่มเติม และจะมีแนวทางการลงทุนและบริหารจัดการภายใตขอบเขต และทิศทางเดียวกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และนโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก และถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนอีก ท้ังนี้ใน
เบ้ืองตนบริษัทจัดการจะเนนลงทุนในทรัพยสินประเภทโครงการบานเด่ียวใหเชา อพารทเมนท 
คอนโดมีเนียม  

 3.3 ขอจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพย เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
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1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หากราคาท่ีจะลงทุนสูงกวาราคาท่ี
ไดจากรายงานการประเมินคาตํ่าสุด เกินรอยละ 20 ของราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว 
2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุน 
หากการขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาท่ีตํ่ากวาราคาท่ีไดจาก
รายงานการประเมินคาสูงสุดเกินรอยละ 20 ของราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคา 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน โดยจะตองไดรับมติเสียงขาง
มากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุนรวมอนึ่ง แนวทางและหลักเกณฑในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน ใหเปนไป
ภายใตบังคับความในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดในการถือหนวยลงทุน” 

4. หลักเกณฑการลงทุน 
4.1   การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
จะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

4.1.1   ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชา    
            อสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
4.1.2   อสังหาริมทรัพยท่ีจะลงทุนตองต้ังอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกท่ีดีและเหมาะสมตามสภาพ 
4.1.3   ตองเปนอสังหาริมทรัพยท่ีกอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดหา 

ผลประโยชนไดในกรณีท่ีเปนอสังหาริมทรัพยท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จ อสังหาริมทรัพย 
ดังกลาวตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงสรางอาคารโดย
ไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน โดยไมรวมมูลคาท่ีดินและมูลคาระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารท้ังหมด เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน 

4.1.4    ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรพัย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกิน
หรือสิทธิเหนือพื้นดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวยินยอมท่ีจะขายใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5    อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือ
มีขอพิพาทใดๆ เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6    อสังหาริมทรัพยตองไมเปนท่ีดินวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนท่ีจะ
สงเสริมใหเกิดรายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7   ในการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาท่ีมีขอตกลงหรือเง่ือนไขท่ี
กอใหเกิดหนาท่ีมากกวาหนาท่ีอันเปนปกติท่ีผูเชาพึงตองกระทําเม่ือสัญญาเชาสิ้นสุดลง 
หรือทําสัญญาเชาชวงเวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตองเปนการเชาจากบุคคล ดังตอไปนี้ 

1. ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิท่ีจะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ท้ังนี้ ใน
กรณีท่ี 
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อสังหาริมทรัพยท่ีเชาเปนท่ีดิน ท่ีดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว 

2. ในกรณีท่ีเปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีท่ีเปนการเชาอาคาร 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดิน
หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัท
จัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียของสถาบัน
การเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีท่ีมิไดจัดใหผูรับ
ประกันความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้นบริษัทจัดการตอง
เปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือช้ีชวนสวน
สรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลประกอบการของ
กองทุนรวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดิน หรือผูมีสิทธิครอบครอง
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.8    บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ 
(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

4.1.9   บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมา
จากการลงทุนไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10  บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 
(1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมท่ีมีตอ 

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุน เพื่อคุมครองความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตอ
อสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ท้ังนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรับความเสียหายจาก
ความชํารุดบกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ท้ังนี้ ในกรณีท่ี
ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชา
อสังหารมิทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว บริษัทจัดการ
สามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมอาจถูกไลเบ้ียให
ตองรับผิด 

(3) การประกันภัยตาม(1) และ(2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.11  ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 
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(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการ
จะลงทุนในราคาท่ีไมสูงกวาราคาท่ีเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ และ
หากราคาท่ีจะลงทุนซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการสูงกวาราคาท่ีได
จากรายงานการประเมินคาตํ่าสุดเกินรอยละ 20 ของราคาท่ีไดจากรายงาน
การประเมินคาดังกลาว บริษัทจัดการจะช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลท่ีลงทุน
ในราคานั้นในหนังสือช้ีชวน 

(2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูท่ี
ประสงคจะรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยาง
เสมอภาคกัน หากการขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยมีราคาท่ีตํ่ากวาราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคาสูงสุด
เกินรอยละ 20 ของราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว บริษัท
จัดการจะช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลท่ีขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะ
จัดทําข้ึนลวงหนากอนการลงทุนในหรือจํา หนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชา 
อสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ประเมินคาทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสนิท่ีทํา
การประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

4.1.12  การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ  บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 
(ก) การลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของภายหลังจากการลงทุน
ครั้งแรก  หากมูลคาของธุรกรรม ดังกลาวท่ีกองทุนรวมทํากับบุคคลท่ี
เกี่ยวของซึ่งเปนกลุมบุคคลเดียวกันภายในรอบระยะเวลาหกเดือนใดมีมูลคา
รวมกันต้ังแตหนึ่งรอยลานบาท หรือต้ังแตรอยละสามของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  บริษัทจัดการตอง
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ กอนทําธุรกรรม
ดังกลาว 
(1)   ในกรณีท่ีการขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวย
ลงทุนตองไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาว  
(2)   ในกรณีท่ีการขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตอง
ไดรับมติ ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือ
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หนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว  ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนท้ังหมด   

ท้ังนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนท่ีมาประชุมดังกลาวตองมีหนวย
ลงทุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองค
ประชุม 

  
การนับมติตามวรรคหนึ่ง หามมิใหบริษัทจัดการนับจํานวนหนวย

ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสวนไดเสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยรวมในมติดังกลาว  

  
                     ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับบริษัทจัดการ ใหบริษัทจัดการแนบเอกสารการตรวจสอบและรับรองของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามขอ (ข) ไปพรอมกับหนังสือขอมติ
หรือหนังสือนัดประชุมตามวรรคหนึ่งดวย 

                         
การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการจัดต้ังกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวน
บุคคล  

  
 (ข)  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจาก

การลงทุนครั้งแรกกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการตอง
จัดใหผูดูแลผลประโยชนตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรวาการ
ลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะท่ีเปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือน
เปนการทําธุรกรรมกับลูกคาท่ัวไปท่ีมิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at 
arm’s length transactions) 

 
4.1.13  บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นท่ี

โดยตรงหรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน 
ท้ังนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวให
เชาแกผูประกอบกิจการโรงแรมเทานั้น 

(2) หากเปนการใหเชาพื้นท่ีและมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการ
ประกอบดวยเชน service apartment บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(ก)  ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นท่ีและการใหเชา 
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เครื่องใชอุปกรณตกแตงท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพื้นท่ีนั้น เชน 
ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 
80ของรายไดท้ังหมดท่ีไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
นั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ 

(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของ
แตละอาคารใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
แตวันสิ้นรอบปบัญชี 

(ค)  หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาท่ีกําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะ 
ดํา เนินการใหผูประกอบกิจการรายอื่นนํา อสังหาริมทรัพยไปจัดหา 
ผลประโยชน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหา 
ริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบ 
ระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

4.1.14   บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวา
รอยละ75 ของรายไดท้ังหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวน
แตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปท่ีสิ้นอายุโครงการ หรือ 
(2) เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2   การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหาร 
สภาพคลองของกองทุนรวม 

(1) พันธบัตรรัฐบาล 
(2) ต๋ัวเงินคลัง 
(3) พันธบัตรหรือหุนกูท่ีสถาบันสนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ี

มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเปนผูออก 
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 
(5) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ท้ังนี้ หากเปนบัตรเงินฝากท่ีมีการ

จายผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(6) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
สถาบันสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเปนผูออกผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ีย หรือผูคํ้า
ประกัน ท้ังนี ้หากเปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทนหรือการ
ชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 
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(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหง
หนี้ หรือกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี ้หรือเงินฝาก 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศท่ีอยู
ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO)หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใน
ตางประเทศท่ีมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศท่ีมีทรัพยสิน
เชนเดียวกับ 
ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศท่ีจัดต้ัง
ข้ึนเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนท้ังนี้ ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดท่ีมิใชราคา
หลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบ้ีย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย 
หรืออันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยท่ีเปนตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย 

(11)  หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดท่ีมิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหความเห็นชอบ 
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ท่ีนิติบุคคลใด
นิติบุคคลหนึ่งเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ีย ผูคํ้า
ประกัน หรือผูรบัฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันท้ังสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 
(ข) ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

5. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
5.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 คร้ัง 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือ
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 
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(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
จากกําไรสะสมได 

ท้ังนี้ในการจายเงินปนผลดังกลาวตองไมทําใหเกิดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับ
แตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการไดมีประกาศจายเงินปนผลแลว และ
ไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดตามวันท่ีไดแจงไว โดยกรณีท่ีบริษัท
จัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร และหากบริษัทไม
สามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาท่ีไดประกาศกําหนดอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะชําระดอกเบ้ียไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอ
ปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวย 
เง่ือนไขเพิ่มเติม : 
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชี
มีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้ง
นั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชีสําหรับหลักเกณฑในการจายปน
ผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีระบุไว เวนแตกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศกําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.2 เง่ือนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
(1) ภายใตบังคับความในขอ 6 ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
นั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินกวาหนึ่ง ในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ท้ังนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือ
หนวยลงทุนของผูท่ีเคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาว
ถือหนวยลงทุนรวมกันเกินอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล 
โดย 

1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 
2. ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมี

ประกาศดังกลาวไวท่ีผูสนับสนนุการขายหนวยลงทุน 
3. สงหนังสือแจง ผูถือหนวยท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุด

ทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 
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(3) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ 
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถอืหนวยลงทุนตามช่ือและท่ีอยูท่ีปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใช
สิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผล
จํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

6. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ท้ังนี้ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

6.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล เชนธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
มูลนิธิ หรือวัด  

(ค) บุคคลอื่นใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมี
เหตุจําเปนและสมควร 

6.2 เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

6.3 ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหถือวาบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธกันดังตอไปนี้ เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(1) บิดา มารดาและบุตรท่ียงัไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) คูสมรส 
(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปน
หุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดหรือความเปนหุนสวนท้ังหมด แลวแตกรณี 
(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติ
บุคคลอื่นนั้นเกินกวารอยละ 10ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของนิติ
บุคคลอื่นนั้นหรือความเปนหุนสวนท้ังหมดของนิติบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี 
(5) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 
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6.4 บริษทัจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือ
หนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการท่ีบริษัทจัดการตรวจสอบหรือ
ดําเนินการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี
บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามขอ 
6.1(ก) (ข) หรือ(ค) 
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับ
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 
(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนใน
สวนท่ีเกินกวา 1ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแต
เปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข) หรือ (ค) 
(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนท่ีบุคคล
ดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

6.5 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผู
ท่ีเคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุน
รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามขอ 6.4 โดยอนุโลม 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวย
ลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ี
แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือ
หนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและ
จัดการกองทุนรวม 

7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อ
ขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุนรวมเม่ือนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขาย
หนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาด
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หลักทรัพย ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวโดยมี
หนังสือถึงผูถือหนวยลงทุนโดยพลัน 

8. การโอนหนวยลงทุน 
กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตท่ีเปนไปตามขอ 6 และหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยวิธีการขอโอนหนวยลงทุน 
 
8.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนท่ีมีใบหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยัง
นายทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนท่ีลง
นามโดยผูโอนและผูรับโอน พรอมท้ังแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะกําหนดการโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเม่ือนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกรายช่ือผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ผูโอนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
 
8.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีระบุโดย นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ท้ังนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอน
หนวยลงทุน (ถามี)ตามท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 
 

9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของ
กองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท้ังท่ีเปน
หลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนดังนี้ 
 

กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดง
ความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผู
ถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 
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ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัท
จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของ
ทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 
เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินท่ีได
จากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการ
อาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได 

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัท
จัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไม
สามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาวบริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ดังกลาวก็ได ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจาก
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

 
10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี) 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
(Investment Committee) ได ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 
การตัดสินใจลงทุนในการซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน จะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน โดย
คณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
 
10.1 องคประกอบ 
 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน ดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัทจัดการท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการในนามของ
กองทุนรวม  และไดรับความเห็นชอบในการเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
จํานวนไมนอยกวา 2 คน 

(2) กรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัทจัดการท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการในนาม
กองทุนรวม ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย และ
ไดรับความเห็นชอบในการเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวนไมเกิน 2 คน 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะตองมีตัวแทนอยางนอย 2 คน เขาประชุมดวยตนเอง
หรือโดยการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนตนจึงจะครบเปนองคประชุม ในการประชุม
คณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ใหท่ีประชุมเลือกตัวแทนจากคณะกรรมการลงทุนจากบริษัท
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จัดการเปนประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตองตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการนี ้

 
โดยกรรมการจะตองมีหนาท่ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของกําหนด 
ท้ังนี้จํานวนคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนของ บลจ. จะมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการท้ังหมด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจํานวน
คณะกรรมการลงทุน 

10.2 รูปแบบการตัดสินใจ 
(1) การเรียกประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสง
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานท่ีของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือ
โทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไม
นอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุม เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญ
ประชุม ในกรณีท่ีไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุม
แลว ใหถือวากรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม 
 

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือตามท่ีกําหนดโดย 
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็
ไดโดยกรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติท่ีทํา ข้ึนเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนให 
คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดังกลาว ท้ังนี้จะแยกลงช่ือในแตละตนฉบับ
ของมติ หรือลงช่ือรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4) องคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวม
ประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด และตองมีกรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัท
จัดการเขารวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ท้ังนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนใน
ลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได 

(5) มติของท่ีประชุม 
กรณีจัดใหมีการประชุม 
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ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนท่ีเขา
ประชุมถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงช้ีขาด 
กรณีไมจัดใหมีการประชุม 
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร โดย
มติดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวา
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการลงทุนท้ังหมด ท้ังนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติท่ีไดลงนามแลว
มายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติท่ีลง
ลายมือช่ือโดยกรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ
ในทันที โดยกรรมการท่ีนําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติให
บริษัทจัดการตอไป เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติท่ีไดรับมาไวเปนหลักฐาน
ท่ีบริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
ท้ังนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามท่ีหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิ
ใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto Right) 
 

การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 
ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใด ๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมี

สวนไดเสียรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 
(6) ประธานท่ีประชุม 

ใหบริษัทจัดการแตงต้ังกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาท่ี
เปนประธานกรรมการ และเปนประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจและ
หนาท่ีในการดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอนี้ 

(7) รายงานการประชุม 
บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในท่ีประชุมครั้งนั้นลงนาม 
รับรองและเก็บรักษาไว รวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงาน
ใหญของบริษัทจัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

สิทธ ิหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 
คณะกรรมการลงทุนมีหนาท่ีในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 
กองทุน ดังนี้ 

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

(2) ใหคําแนะนําในการบํารุงรักษาใหญในทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(3) ใหคําแนะนําในการแกไขและการตออายุสัญญาเชา และสัญญาเชาชวงทรัพยสิน 
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(4) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม 

(5) ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีข้ึน
ในภายหนา 

(6) คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นท่ีมิใชประโยชนของกองทุนเวน
แตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีไดถูกเปดเผยใหผู
ลงทุนท่ัวไปทราบแลว 

(7) คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และต้ังอยู
บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังท่ีมีอยูแลวและจะมีข้ึนในภายหนา 

 
11. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน
รวม 
  11.1   ช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 

ช่ือ : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู : เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
  โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887  
หรือบุคคลอื่นท่ีมีหนาท่ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

11.2   เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 
(ก) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา

แตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายท่ีจะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาท่ีหรือ
ความรับผิดชอบตามท่ีตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนให
สอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล 
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ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน 
(ง) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน

เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน เรียกรองใหมี
การเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

(จ) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถกูตอง
ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาว
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีแกไข
เสร็จสิ้น 

 
ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไข เม่ือ
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ท้ังนี้เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น 

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นใดท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนไปเปดเผยโดยมิชอบ เพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชนตอผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอย
กวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแก
บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทจัดการตองติดตอ
กับบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย 

(ช) เม่ือมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในสวนท่ีเกี่ยวกับ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน หรือ 
(ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิก
กิจการ หรือรองขออื่นใดท่ีคลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตาม
ขอบังคับตางๆบริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เม่ือหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชน
วามีความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เปนการท่ัวไป บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 
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ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้นในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชน หมด
หนาท่ีลงตามขอ 11.2 เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทํา
หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสิน
และเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่ง
ของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปน
เพื่อใหการโอนทรัพยสิน และเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมจนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรท่ีสามารถทํางานไดตอเนื่อง 

11.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887  
และ/หรือท่ีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 
หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บ
ทรัพยสินและเอกสารสําคัญของกองทุนไวท่ีสํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมรายใหม อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินท่ีลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะ
ทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุนไดแก โฉนดท่ีดิน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญา
โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวท่ีสํานักงานของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินท่ีโดยสภาพไมสามารถเก็บรักษา
ไวท่ีผูดูแลผลประโยชนได 

 
12. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 

ช่ือ : นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล หรือ นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร 

ท่ีอยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

เลขท่ี 100/2 ช้ัน 22 อาคารวองวานิช  ถนนพระราม 9  หวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

โทรศัพท 0-2645-0107-9  โทรสาร 0-2645-0110  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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13. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู : อาคาร คอลัมนทาวเวอร เลขท่ี 199 ช้ัน G และ ช้ัน 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

14. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูจัดจําหนายซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาท่ีเปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมใน
ภายหลังและจะแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

15. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนในภายหลังซึ่งเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีเปนตัวแทนสนับสนุนของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 

16. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในการลงทุนครั้งแรก 
ช่ือ : บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีอยู : 65/192 ช้ัน 23 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร  
ถ.พระราม9, หวยขวาง กรุงเทพฯ  
โทรศัพท (02) 643-8223 โทรสาร (02) 643-8224 
 
ช่ือ : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 
ท่ีอยู : 1414/1-2 ซอยหลังอาคารตึกไทย  ถนนพระราม 4  คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท (02) 240-0861โทรสาร (02) 249-7856 
 
ในการประเมินคาทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน บริษัทจัดการไดทําการแตงต้ังบริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินท่ีกองทุนจะลงทุน 
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อนึ่ง บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาท่ีเปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมในครั้งตอไป โดยบริษัทจัดการจะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินราย
ใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกัน
เกิน 2 ครั้ง 

 
17. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ท่ีมีประสบการณไมนอยกวา 5 
ปใหเปนท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ เพื่อใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ เชา 
จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อเปนแนวทางในการจัดการกองทุนรวม ท่ีปรึกษาท่ีบริษัทจัดการ
อาจจะแตงต้ังข้ึนดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม และไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแตอยางใด  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
แตงต้ังท่ีปรึกษาหรือบริษัทท่ีปรึกษา คาใชจายจากการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือบริษัทท่ีปรึกษาดังกลาวถือวา
เปนคาใชจายของกองทุนรวม ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการมีการแตงต้ังท่ีปรึกษารายใหมหรือบริษัทท่ีปรึกษา
รายใหม บริษัทจัดการจะทําหนังสือแจงตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนให
ทราบ 

 
18. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 

ในอนาคตบริษัทจัดการอาจแตงต้ังนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยท่ีนิติบุคคล
ดังกลาวจะตองมีหนาท่ีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ี
เกี่ยวของกําหนดท้ังนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติ
บุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

อนึ่ง เม่ือปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของบริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ถอดถอน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการแตงต้ังเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือ
แจงตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการแตงต้ังเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 
 
19. การเสนอขายหนวยลงทุน 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอนี้ 

ท้ังนี้ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมี
อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

19.1 การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งและ บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อท่ัวไปไม
นอยกวาสองในสาม ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และ เสนอขายใหกับผูจองซื้อ
พิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
และกลุมบุคคลเดียวกันไมเกินหนึ่งในสาม ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

19.1.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะจัดสงหนังสือช้ีชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูท่ีสนใจลงทุน และ
บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงท่ีใชในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัดจําหนาย
และ/หรือตัวแทน หรือเวปไซตของบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ี
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบหรือสวนขอมูลโครงการ และใบคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนไดท่ีท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการหรือจากเวปไซตของบริษัทจัดการ 
และ ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงท่ีใชในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายและ/หรือ
ตัวแทน ทุกวันในเวลาทําการ โดยชวงระยะเวลาในการจองซื้อจะระบุไวในหนังสือช้ีชวน
เสนอขายหนวยลงทุน  

19.1.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน 

ผูสั่งซื้อแตละรายจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ 
10 บาท หากจองซื้อเกินกวา 1,000 บาท จะตองจองซื้อในจํานวนทวีคูณของ 100 บาท 
บวกคาธรรมเนียมการเสนอขายหนวยลงทุน(ถามี) โดยกรอก  รายละเอียดตางๆ ในใบคํา
สั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน แลวนําใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียด
ครบถวนแลวและเอกสารหลักฐาน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคล
ธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยและหนังสือมอบอํานาจ พรอมตัวอยาง
ลายเซ็นผูมีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เปนตน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็ม
จํานวนไปท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนและ/หรือสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการภายในระยะเวลาจองซื้อ  
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ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อต้ังแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคล
เหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

19.1.3    การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

ผูสั่งซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนาย
และ/หรือตัวแทนภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร 
หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับ
สํานักงานท่ีรับการสั่งซื้อภายในวันท่ีสั่งซื้อเทานั้น โดยเช็ค ดราฟท หรือเช็คธนาคาร
ดังกลาวจะตองลงวันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวย
ลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2” ซึ่งเปนบัญชีประเภทออมทรัพยหรือ
กระแสรายวัน หลังจากท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนไดรับ
ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือ
ตัวแทนจะออกหลักฐานการรับเงิน และสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือ
ตัวแทนไดเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และ
ไดรับเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน 
หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น 

ผูสั่งซื้อท่ีไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและ
ขอคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไมได 

บริษัทจัดการจะตองนําเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูสั่งซื้อเขา “บัญชีจองซ้ือ
หนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2” ซึ่งเปนบัญชีประเภทออมทรัพย
หรือกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
ภายในระยะเวลาจองซื้อหรือไมเกินกวา 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันปดรับการจอง
ซื้อ 

ท้ังนี ้ในวันสุดทายของการจองซื้อหนวยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะรับชําระเงินจอง
ซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสดเทานั้น 

19.1.4 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว  หากปรากฏกรณีอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้  ใหการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง 
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 (1)  จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปไดไมถึงสองในสามของจํานวน 
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

  (2)  จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 
(3)  จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวาหารอยลานบาท 

 (4)  จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา 
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเขาขอยกเวนตาม
ขอ 20.2 หรือ 

 (5)  มูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดไมเพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ 
       สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามท่ีระบุไวในโครงการ 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแจงใหสํานักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายในสิบหาวันนับ
แตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในสิบสี่วันนับแตวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้นตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทไมสามารถ
คืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทเอง   บริษัทชําระ
ดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทชําระเงินคาจอง
ซื้อจนครบถวน 

เพื่อประโยชนในการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะใช
ราคาตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณ 

19.2 การเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 ในการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์
ในการกําหนดรายละเอียดในการเสนอขายหนวยลงทุน จํานวนเงินทุนและจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะเสนอขาย 
วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย ตลอดจนวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน  

20. การจัดสรรหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตาม

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอนี้ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลวภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวในขอนี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน 
ท่ีจองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบจองซื้อหนวย
ลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับชําระ บริษัท
จัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินท่ีไดรับชําระ
เปนเกณฑ 

20.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 
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(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทุน
ไมสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดตามท่ีวางแผนไว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาและ
กําหนดขนาดของกองทุนท่ีจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อ
บางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได ท้ังนี้เพื่อใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป 
โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนท่ีระดมได 
เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสินท่ีกองทุนจะลงทุน 

(2) บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู
ลงทุนกลุมท่ี 1 และผูลงทุนกลุมท่ี 2 ภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมท่ี 1 

บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ เจาของกรรมสิทธิ ์ผูให
เชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน และกลุม
บุคคลเดียวกันไมเกิน 1 ใน 3 ของหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  โดยจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ และ เจาของกรรมสิทธิ ์ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน ใหเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อกอน 
สวนท่ีเหลือจะจัดสรรใหกับกลุมบุคคลเดียวกันกับผูจองซื้อขางตนตามสัดสวนของ
จํานวนเงินท่ีจองซื้อ (Prorate) 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 
ผูลงทุนกลุมท่ี 2 ซึ่งหมายถึง ผูจองซื้อท่ัวไป และผูลงทุนกลุมท่ี 1 ท่ีเปนบุคคลท่ีไดรับ
ยกเวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดบริษัทจัดการและ/หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายโดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ใน
สัดสวนไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ภายใต
หลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ทุกรายในจํานวนเงินข้ันตํ่าสุดกอน

(Small lot first)หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 บาท 
(หรือ 10 หนวย) ใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะ
ครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย โดยหากผูจองซื้อทําการจอง
ซื้อมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวท่ี
มีการจองซื้อสูงสุดเทานั้น 

(2.2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัด
จําหนาย และในกรณีท่ีผูจองซื้อในจํานวนเงินท่ีเทากัน และมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุนดังกลาวตามลําดับการจองซื้อ (First come first serve) 

(3)   ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองท่ีจะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซื้อ หรือตามจํานวนท่ีไดรับ
การจัดสรร โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืน
เงินในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรร 
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(4) บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะแตงต้ังผูรับประกันการจําหนายและจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีมี

การรับประกันการจําหนายใหแกผูรับประกันการจําหนายกอน โดยมอบหมายใหผูรับประกัน
การจําหนายเปนผูจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อผานตนไดตามสัดสวนท่ีรับประกันการ
จําหนายนั้นตามหลักเกณฑเดียวกับบริษัทจัดการ 

(5) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็
ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการ
จัดสรรหนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการ
และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงใบหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการถัดจาก
วันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน 

20.2 ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน 
ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
 

ปจจุบัน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2550 ไดกําหนดไวดังนี้ 
(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อท่ัวไป บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุน

ใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดเวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 
(ข) นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ

บุคคล เชนธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 
(ค) บุคคลอื่นใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอน
สิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคล
เดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามท่ีไดมีการระบุช่ือหรือลักษณะของ
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ผูท่ีจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและ
หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(ข) ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามข้ันตอนและวิธีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแกผูจองซื้อท่ัวไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อท่ัวไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเม่ือบุคคลนั้นเปน
บุคคลท่ีไดรับยกเวนตามขอ (1) 

ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของท่ีดินหรือทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวดวย 

21. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
21.1 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเม่ือมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพท่ีดีและมีความพรอมท่ีจะใชหา
ผลประโยชน 

21.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้ 
(1) ขอมติเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่ง

หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ท้ังนี้ การนับ
คะแนนเสียงของผูท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด บริษัทจัดการจะไมนับรวมคะแนนเสียงดังนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีเปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีเปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม และกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ข) ในกรณีท่ีเปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพท่ีดีและมีความพรอมท่ีจะ
ใชหาผลประโยชน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนผูใหเชา
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

(2) ขอมติในเรื่องดังตอไปนี้ โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด 

(ก) จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีจะเพิ่ม 
(ข) วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย 
(ค) วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน 
(ง) การแกไขเพิ่มเติมโครงการในสวนของจํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียน

ของกองทุนรวม หากการจําหนายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเปนผลสําเร็จ 
21.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2 บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจด

ทะเบียนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมหรือหนงัสือท่ีมีถึงผู
ถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร 
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21.4 เม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุขอมูลตามขอ 21.3 

พรอมท้ังจัดสงรางหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.พิจารณา 

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

(3) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

21.5 กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติมบริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเม่ือเกิดเหตุดังนี ้

(1) เม่ือพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดไมเพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและ
ผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง 
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันท่ีครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

(2) เม่ือบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนได โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนท่ีมีการเสนอขายเพื่อ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาท่ีเสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนและและคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุน พรอมท้ังจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยังไมไดมีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุนโดยโดยใหนําความในขอ 21.5 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
เง่ือนไขเพิ่มเติม 

• เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนเพิ่มทุน กรณีขาด
สภาพคลองดังนั้น ในกรณีท่ีกองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะดําเนินการขาย /จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือท้ังหมดของกองทุน ตามท่ี
เห็นสมควร โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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• สําหรับเง่ือนไขของ “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว 

22. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
22.1 บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม หากปรากฏวากองทุนรวมมีสภาพคลอง

สวนเกินจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยลดลงจากการประเมินคาทรัพยสิน 

22.2  ในกรณีมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และหากปรากฏวามีสภาพคลองสวนเกินจาก
มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยลดลง บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ดังนี้ 

(1) ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนและคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนดังกลาว 

(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหนวยลงทุนเพื่อไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละ
ราย ท้ังนี้ มูลคาหนวยลงทุนใหคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหนวยลงทุน 

(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือ
หนวยลงทุน 

22.3  ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน และ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือ

หนวยลงทุน โดยตองไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม เวนแตเปนการลดเงินทุนจดทะเบียนตามขอ 22.2 

(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหนวยลงทุน 

(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 
วันทําการนับแตวันท่ีดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน ตามแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เงื่อนไขเพิม่เติม 
สําหรับเง่ือนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

23. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
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23.1    รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

ใบหนวยลงทุน หรือ ระบบไรใบหนวยลงทุน 

       23.2   เง่ือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 

23.2.1 กรณีใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 60 วันนับแตวันท่ีปดรับการจองซื้อหนวยลงทุน  ท้ังนี้ ใบหนวยลงทุนจะมี
รายละเอียดเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

23.2.2   กรณีระบบไรใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชี
หลักทรัพยท่ีมีอยูกับบริษัทสมาชิกของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด  

24. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

24.1 สิทธ ิหนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
24.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 
1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้
รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญา
ตางๆ ไดทําข้ึน 

2) สงวนสิทธิท่ีจะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหนวยลงทุน
นั้นเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนท่ี
หนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีท่ีเปนการขัด
ตอขอกําหนดท่ีไดระบุไวในโครงการนี้ 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหนาท่ีเปนบริษัทจัดการกองทุนใหกับกองทุนรวม 
และ/หรือเลิกโครงการ ตามขอ 24.1.1 (5) และขอ 24.1.3 

 
4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ 

ของคณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไข
เพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ท่ีขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสีย
ช่ือเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 
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5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลวในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 

- สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีท่ี
บริษัทจัดการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวม
ใหแกกองทุนตามกําหนดและเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวจนครบถวน แต
กองทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาท่ีไดภายใน
กําหนดเวลา 

- สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงการ และ/หรือ 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ 
เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ 

- สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใด
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผันและ/หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

- สิทธิท่ีจะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือ
ท้ังหมดของกองทุน ตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนเกิดปญหาขาด
สภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุน เพื่อใหบรรลุซึง่วัตถุประสงคของกองทุน
และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้จะตองไมขัดตอ
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไข
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายประกาศกําหนด 

7) สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และ
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ 

8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

24.1.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมี หนาท่ี และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการและบริหารกองทุนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาท่ี
และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
1) การบริหารกองทุน 

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการ
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และผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติในมาตรา 
125 และขอกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด 

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชน และหนังสือช้ีชวน โดยมีสาระสําคัญไมตาง
จากรางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือช้ีชวน ท่ีผานการพิจารณา
จากสํานักงาน 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนท่ีเปนปจจุบันและรายละเอียด
ของโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ให

บริษัทจัดการจัดสงหนังสือช้ีชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทํา
การกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแกประชาชน
และใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูล
หนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 
Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูลท่ี
จัดสงนั้นมีขอมูลท่ีเปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผาน
ระบบงานขางตนดวย 

(ข) ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมี
การแจกจายขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน และ
กองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลท่ีเปน
รายละเอียดโครงการ ใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดูหรือ
รองขอได ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

(ค) เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัท
จัดการจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และ
จัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีท่ีหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 
หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจง 
การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วัน 
ทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันท่ีไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติม 
โครงการ แลวแตกรณี ท้ังนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

1.4) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น 
รวมท้ังการหาผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย  
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สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือ
ทรัพยสินอื่นท่ีลงทุนไวตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เง่ือนไข 
วิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ดวย 

1.5) ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยวิธีการดําเนินการ
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ 6 

1.6) ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

1.7) จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.8) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.9) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10)   จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.11)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและจําเปนตองใช
ในการประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามท่ีบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท

ประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 

(2) ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูดูแล
ผลประโยชนในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชน 

1.12)   จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวย
ลงทุน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธาน ี2 52 

 
1.13)  เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตาม

ขอกําหนด เง่ือนไข หลักเกณฑ ท่ีระบุไวในโครงการ 
1.14)  กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการ

กองทุนรวมมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย 
1.15)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไว

ซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 

1.16)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ 
2) การรับและจายเงินของกองทุน 
จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด
ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ 
3) การแตงต้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน 

3.1) จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 
3.2) แตงต้ังบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เพื่อทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(3.1) ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาท่ีตัดสินใจลงทุน

หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

(3.2) ผูจัดการกองทุนเพื่อทําหนาท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินตามขอ 4.2 เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผูจัดการกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการของบริษัท 

3.3) แตงต้ังผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง ท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4) แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตาม
เง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ีกําหนดไวในโครงการ 
ท้ังนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.5) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียน
หนวยลงทุนของกองทุน และแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจง
การแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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3.6) แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ท้ังนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ดังกลาวนั้นจะตองอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํา 
นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.7) แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ท้ังนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.8) แตงต้ังท่ีปรึกษา(ถามี) ท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการและ/
หรือกองทุน 

3.9) แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุน ท้ังนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 
รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีของกองทุน และแตงต้ังผูสอบบัญชีอื่น
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
แทน และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ 

3.10)  แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนเพื่อทําหนาท่ีรวบรวม แจกจายทรัพยสิน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนและหนาท่ีอื่นๆท่ีจําเปนเพื่อใหการชําระบัญชี
เสร็จสิ้น เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน 

3.11)  แตงต้ังบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุน อาทิเชน ผู
ควบคุมงานกอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับ
อาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผูรับเหมากอสราง เปนตน 

4) การดําเนินการอื่นๆ 
4.1)  ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุน

ของโครงการเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน 

4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกลาวสูญ
หายหรือถูกทําลาย 

4.4) ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของ
บริษัทจัดการและนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแล
ผลประโยชนและ/หรือ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด 
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4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของ
ผูถือหนวยลงทุน 

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํา
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด 

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิและมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเง่ือนไขและ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีท่ีมีเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆเกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
ทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอ
ทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
สําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน รวมท้ังจัดทํารายงานของ
กองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน4 เดือนนับแตวันสิ้นปการเงิน 

4.10)  จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบการประเมิน
คาพรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชน
โดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานการ
ประเมิน 

4.11)  จัดสง เอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เม่ือมีการ
ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 
(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยและ

สัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย 
แลวแตกรณี 

(2) สัญญาเปนหนังสือท่ีแสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย 

ท้ังนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันท่ีเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน 
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(1) สัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแต
วันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ในกรณีท่ีมี
การแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชน แลวแตกรณี 

(2) สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงต้ังท่ี
ปรึกษา (ถามี) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาท่ีตางๆ ตามสัญญาแตงต้ัง 
อาทิเชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ท่ีปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน 
จัดเตรียมจัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามท่ี
ระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ
ผูถือหนวยลงทุนและ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ 

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันท่ีลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
รวมท้ังจัดใหมีขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทํา
การทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดย
หนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามท่ีประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับ
อนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญตาม
วรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ 
ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามท่ี
ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือท้ังหมด
ของกองทุน ตามท่ีเห็นสมควร 

4.16) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
บริษัทจัดการ 

24.1.3 เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เม่ือ
ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1) เม่ือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดใหเปลี่ยน
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บริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรให
บริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน 

2) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติท่ี
ประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลอง
กับประกาศคําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม
ประสงคจะรับหนาท่ีตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาท่ีในการ
จัดการกองทุนตอไปท้ังนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคท่ีจะรับหนาท่ีตอไป โดยบริษัทจัดการจะ
นําเสนอบริษัทจัดการรายใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย 
และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน 
เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง 
ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ 
ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการ
ในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูถือ
หนวยลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือ
กลุมบุคคลเดียวกัน ในอัตรา ต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมด)หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาท่ีในการจัดการกองทุน
ตอไป ท้ังนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรวาไมประสงคท่ีจะรับหนาท่ีตอไป (ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอ
บริษัทจัดการรายใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผู
ถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง ท้ังนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 
วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีบริษัทจัดการได
ตอไปบริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราท่ีระบุไวใน
โครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาท่ีบริษัทจัดการในการเปลี่ยนตัว
บริษัทจัดการหากเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก 
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สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน 
โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการราย
ใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจาก
การเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3)ขางตนนี้จนครบถวน แต กองทุน 
และ/หรือผูถือหนวยลงทุน ไมสามารถแตงต้ังบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมา
รับหนาท่ีไดภายใน 90 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวบริษัท
จัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

24.2 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ี

กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนท่ีทําข้ึนกับบริษัทจัดการ 
(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ

ขอกําหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมท่ี
ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันท่ีทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด 
หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม 
หรือไมปฏิบัติ ตามหนาท่ีตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแล
ผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรท่ีจะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือ
ฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยท้ังปวง หรือเม่ือไดรับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
(ก) ภายใน30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย

จากบริษัทจัดการ 
(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ 

ท้ังนี ้คาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของ
กองทุน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธาน ี2 58 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยท่ีผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตอง
และครบถวนตามความเปนจริงใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเริ่มดํา 
เนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทํา การนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชน
พบวาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เม่ือผูดูแล
ผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน อันมี
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเปนไปตามโครงการและหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว
รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดงการ รับจายทรัพยสินของกองทุน 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิและมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผูดูแลผลประโยชนสามารถใช
ขอมูลท่ีไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงาน ท่ีบริษัทจัดการ
จัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือท่ีบริษัทจัดการไดรับจาก
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 
(12) มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบอื่นตามท่ีกําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแล

ผลประโยชน 
(13) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน 
24.3 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 

24.1.2 ท่ีปรึกษามีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม ตาม

สัญญาบริการใหคําปรึกษาท่ีไดตกลงกัน 
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชา

อสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

3. หนาท่ีอื่นใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาท่ีไดตกลงกัน 
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24.3.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ
ดังตอไปนี้ 
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจาก

กองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินท่ีไดตกลง
กัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนรวม การ
ระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการ
เพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

3. หนาท่ีอื่นใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินท่ี
ไดตกลงกัน 

24.3.3 ท่ีปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาท่ีท่ีปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม 

ตามสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดต้ังและจัดการ

กองทุนรวม 
3. หนาท่ีอื่นใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 

24.4 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 
1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยจาก

กองทุนรวม ตามสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีทําข้ึน
ระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูใน
สภาพท่ีดีอยูเสมอ 

3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน เชน จัดหาผู
เชาใหแกกองทุน เปนตน 

4. หนาท่ีอื่นใดตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และตามท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

24.5 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาท่ีเปนผูประเมินคาทรัพยสินจาก

กองทุนรวม ตามสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 
2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไว
แลว 

3. หนาท่ีอื่นใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธาน ี2 60 

 
25. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 

25.1 คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน  

• คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 

ไมมี 

• คาธรรมเนียมการโอนเงิน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ 

ตามท่ีจายจริง โดยหักจากจํานวนเงินท่ีจะโอนเขาบัญชีผูถือหนวยลงทุนนั้น ๆ  

• คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 

ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 8 “การโอนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน รายการละ 50 บาท ตอผูรับโอน 1 ราย  

• คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนฉบับใหมแทนฉบับเดิมท่ีสูญ
หาย บริษัท 
จัดการจะคิดคาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุนในอัตรา 50 บาท ตอ 1 ฉบับ 

• อื่นๆ ระบุ  

อัตราคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน เปนอัตราท่ี
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกันแลว  

25.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

• คาธรรมเนียมการจัดการ รายป 

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 
ท้ังนี้ คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนข้ันตํ่าเทากับ  250,000 บาท ตอเดือน 

บริษัทจัดการจะคํานวณและเรียกเก็บจากกองทุนรวมทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมในวันทําการสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ  
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• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป 

(1) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม  ท้ังนี้ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนข้ันตํ่าเทากับ 25,000 บาทตอ
เดือน อัตราดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจะคิดคํานวณเปนรายเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมในวันทําการสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ ผูดูแล
ผลประโยชนจะไดรับการชําระเงินคาธรรมเนียมนี้เปนรายเดือน ภายในเวลา 5 วันทําการ
แรกของเดือนถัดไปหลังจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในวันทําการ
สุดทายของแตละเดือน  

(2) ผูดูแลผลประโยชนจะคิดคาใชจายท่ีบริษัทจัดการจะตองจายจากบัญชีของกองทุนรวม
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในการโอนหรือรับโอนทรัพยสิน การออกไปตรวจสอบการซื้อ 
เชา จําหนาย หรือ โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังการออกไปปฏิบัติหนาท่ี
ตรวจสอบทรัพยสินตามความจําเปนเพื่อประโยชนของกองทุนรวม และ/หรือผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี) โดยคิดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพยสิน ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ครั้งละ 3,000 บาท ในเขตภูมิภาค ครั้งละ 5,000 บาท และ คาใชจายในการ
เดินทาง คาท่ีพัก ตลอดจนคาใชจายสวนเพิ่มตางๆ เชน คาธรรมเนียมการคัดสําเนา
เอกสารสิทธ ิในอัตราท่ีจายจริงแตไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง ท้ังนี้ อัตราดังกลาวจะไม
รวมถึงคาใชจายของท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาอื่น ๆ ท่ีแตงต้ังโดยผูดูแล
ผลประโยชน โดยคาใชจายดังกลาวผูดูแลผลประโยชนจะเปนผูรับภาระเอง อัตรา
คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย
ไมถือเปนการแกไขรายละเอียดโครงการ หากคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนอัน
เกี่ยวกับการใหบริการตามสัญญานี้ตองเพิ่มข้ึนหรือลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตรา และ/หรือวิธีการเรียกเก็บของคาบริการท่ีผูดูแลผลประโยชน
ตองจายแกบุคคลภายนอกอันจําเปนท่ีจะทําใหผูดูแลผลประโยชนสามารถใหบริการตาม
สัญญานี้ได เชน คาบริการของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปน
ตน แตท้ังนี ้คาบริการท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงไมรวมถึงคาใชจายของท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ
ท่ีปรึกษาอื่นๆ ท่ีแตงต้ังโดยผูดูแลผลประโยชน 

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนท่ีจะกําหนดข้ึน จะตองเปนอัตราท่ีไดรับ
การยินยอมจากบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวขางตน
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน และปดประกาศไวท่ีสํานักงานของ
บริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ในกรณีท่ีมีการ
ปรับลดคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง และปดประกาศไวท่ีสํานักงานของบริษัท
จัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน 

• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม   

บริษัทจัดการจะคํานวณและเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทุกเดือน ท้ังนี้ จะเริ่มคํานวณต้ังแตวันท่ี
กองทุนรวมไดรับอนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

• คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม รายป 

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ในอัตราท่ีจายจริง แตจะไมเกินอัตรารอยละ 0.5 ตอป
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

• คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

ไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายได ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะตัด
จายเงินจากกองทุนรวมตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชนของกองทุน โดย
ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันใน
ระยะเวลา 2 ป 

• คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ชวงการเสนอขายครั้งแรก : 

คาใชจายตางๆ ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน เชน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 
คาใชจายดานการตลาดและสงเสริมการขาย เปนตน โดยจะไมเกิน 3 ลานบาท ซึ่งจะจายจริง
ตอนตนโครงการท้ังจํานวน และในทางบัญชีจะเฉลี่ยตัดจายเปนรายวันๆละเทาๆ กัน ตลอด
อายุของกองทุนรวมท่ีเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน แตจะไมเกิน 10 ป 
นับแตวันท่ีจัดต้ังกองทุน 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาดและสงเสริมการขาย ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังการจัดต้ังกองทุน ในกรณีท่ีตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนรวมใหผูท่ี
สนใจทราบ โดยจะไมเกิน 9 ลานบาทตลอดอายุโครงการ ยกเวนในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุน บริษัท
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ขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ เฉพาะชวงท่ีมีการเพิ่มทุนไม
เกิน 3 ลานบาท 

• อื่นๆ ระบุ 

 (1)  คาธรรมเนียมในการจัดหาอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาทรัพยสินท่ี
กองทุนจะลงทุน  โดยจะจายใหกับบริษัทจัดการในกรณีท่ีบริษัทจัดการเปนผูจัดหา
อสังหาริมทรัพยสําหรับการลงทุนของกองทุน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดจายเงิน
จากกองทุนรวมตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชนของกองทุน โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันในระยะเวลา 2 
ป 

(2) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน คาธรรมเนียมการยื่น
คําขอจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและคาธรรมเนียมรายป 
คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาจัดประชุมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับกองทุน คาใชจายในการเซ็น
สัญญาตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชนคาจัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาว 
หรือประกาศท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คาใชจายในการสอบ
บัญชี และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดําเนินการตามท่ีกฎหมายหรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนตน ตามท่ีจายจริง  

(3) คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน (ถามี) สําหรับการประเมินคาในอัตราท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควรและตามท่ีจายจริง  

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ในอัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและ
ตามท่ีจายจริง และจะไมเกินอัตรารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(5) คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent or Property Broker) (ถามี) ท่ีทําหนาท่ีทางการ
ตลาด เชน ดําเนินการซื้อ ขาย เชา อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรือดําเนินการดาน
การตลาด ในอัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร และตามท่ีจายจริง และจะไมเกินรอยละ 3 
ของมูลคาทรัพยสินท่ีซื้อหรือขาย หรือ ในกรณีการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
จะคิดในอัตราท่ีจายจริง และจะไมเกินรอยละ 10ของรายไดคาเชาตอระยะเวลาการเชา 

(6) คาจัดทํา คาแปล และคาพิมพหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน 
ใบหนวยลงทุน แบบฟอรม สัญญา และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุนรวม ตามท่ีจาย
จริง  

(7) คาภาษ ีคาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อ เชา 
จําหนาย หรือโอน สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาภาษีโรงเรือน คาธรรมเนียมการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คาธรรมเนียมการจดจํานองหลักประกัน คาธรรมเนียม 
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 การโอนอสังหาริมทรัพย คาทําการตรวจสอบสินทรัพยและหนี้สิน (due diligence) คา
ตรวจสอบโครงสรางของอาคารและคาธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย เปนตน ตามท่ีจาย
จริง  

(8) คาประกันวินาศภัย และคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกันวินาศภัย ตามท่ีจายจริง  

(9) คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย เชน คาจางและคาตอบแทนพนักงาน คา
ซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาเครื่องใช
สํานักงาน คาอุปกรณสํานักงาน คาโทรสาร คาโทรศัพท คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
เปนตน และคาใชจายและคาท่ีปรึกษาในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตามท่ีจายจริง  

(10) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย  การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ของบริษัทจัดการ โดยคิดคาท่ี
พัก คาอาหาร คาใชจายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริษัทจัดการ และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีจายจริง เชน คาธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ แตจะไม
เกินรอยละ  0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เปนตน  

(11) คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการวาจางบุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอก ซึ่งเปนผูชํานาญการ
พิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพยเฉพาะประเภทเพื่อใหการจัดการอสังหาริมทรัพยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนใหกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน ตามท่ี
จายจริง แตจะไมเกินรอยละ 3.0ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(12) คาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนตามท่ีจายจริง เชน คาใชจายในการจัดพิมพ 
และนําสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังคาไปรษณียากร คาโทรศัพท คา
โทรสารสําหรับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายท่ีเกี่ยวของในการจายเงินปนผล และเงินเฉลี่ย
คืนจากการลดเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง  

(13) คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของ
กองทุน และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการ
กองทุนรวม (ถามี) ตามท่ีจายจริง  

(14) คาใชจายตาง ๆ ในการมีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีธนาคาร
เรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามท่ีจาย
จริง  

(15) คาจัดทําและจัดสงหนังสือบอกกลาว หนังสือโตตอบ เอกสาร ขาวสาร ประกาศ รายงาน
ตางๆ ถึงผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง ท่ีบริษัทจัดการ
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ดําเนินการหรือมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนดหรือเปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับกองทุน
รวมโดยตรงรวมถึงคาลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน ตามท่ีจายจริง  

(16) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการ การเปลี่ยนประเภทโครงการ การ
เพิ่มเงินทุน หรือการลดเงินทุน และคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน การ
ลงประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การทําเอกสารแจงผูถือหนวย
ลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน หรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามท่ีจายจริง  

(17) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ 
ของกองทุนรวม รวมท้ังคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิ
และผลประโยชนของกองทุนรวม ตามท่ีจายจริง  

(18) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการ
ปฏิบัติตามหนาท่ี หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงหรือเม่ือไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามท่ีจายจริง  

 

(19) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจายจริง   

(20) คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ตามท่ีจายจริง ยกเวน ความเสียหายนั้นเกิดจากการทุจริต 
ประมาทเลินเลอ หรือโดยเจตนาของบริษัทจัดการเอง  

(21) คาใชจายท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามท่ีจายจริง เชน คาบํารุงรักษา คาซอมแซมอาคาร 
คาตกแตงเพื่อรักษาและเพิ่มมูลคาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังคาใชจายในการกอสราง
อสังหาริมทรัพย ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ียังกอสรางไม
แลวเสร็จ ตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และประกาศท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีจายจริง  

( 22)คาสินไหมทดแทนความเสียหาย คาธรรมเนียม คาท่ีปรึกษา และคาใชจายอื่นใดท่ีเกิดข้ึน
แกบริษัทจัดการ ตามท่ีจายจริง อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการถูกบุคคลอื่นใด  
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 เรียกรอง ฟองรอง หรือใหชําระเงินคาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลนั้น ซึ่งเกิด
จากการลงทุนใดๆ ในทุกกรณีท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบของบริษัทจัดการ  

(23)  คาเบ้ียประชุมของกรรมการลงทุน ในกรณีท่ีมีการจัดประชุม ตามท่ีจายจริงในจํานวนไม
เกิน 10,000  บาทตอทาน หรือจํานวนอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ท่ีใชในการคํานวณคาใชจายจะคิดจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นเดือนกอนเกิดคาใชจาย 

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อันเนื่องมาจาก
คาธรรมเนียม หรือ 
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตน จะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

คาใชจายตาม (1) ถึง (23) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนท่ีจายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุก
วันตามระยะเวลาท่ีจะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ๆ ท้ังนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะ
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย 

หมายเหตุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 25.1 “คาธรรมเนียมท่ีเรียก
เก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” และขอ 25.2 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวม” โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ 
(ถามี) สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) ของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน และลงประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน ท้ังนี้ การเพิ่มเติมอัตรา
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวจะตองไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ป 

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะปดประกาศไวท่ีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) 
ของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน 

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 
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การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย : 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราท่ีระบุไวในโครงการท้ังนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียมภายใตอัตราท่ีระบุไวในขอ25 “คาธรรมเนียม
และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” นี้โดยไมถือวา
เปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ท่ีเปดเผยของบริษัท
จัดการ 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายบริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/
หรือ คาใชจาย ตามขอ 25.1 และขอ 25.2โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ปบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันตามวิธีการดังตอไปนี้ กอนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1.1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน 
และ 

(1.2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวย
ลงทุน 

(2) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวารอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป 
บริษัทจัดการจะกระทําเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่ง 
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(3) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของ 
บริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปน 
สถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 

ท้ังนี ้การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) ขอ (2) และขอ (3) ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 
คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

26.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา
หนวยลงทุน 

26.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิและมูลคาหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
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นับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี ท้ังนี้ มูลคาท่ีคํานวณได
ดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูล
ตามวรรคหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.2 การเปดเผยขอมูลตามขอ 26.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่ง
ฉบับและปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ
ของผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังเปดเผยช่ือ ประเภทและท่ีต้ังอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวม
ไดมาจากลงทุนดวย 

26.3 ในกรณีท่ีมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีคํานวณตามขอ 26.1 
อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 
บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูล
ตามขอ 26.2 และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีมีการ
เปดเผยตามขอ 26.2 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 

26.4 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะใชราคาท่ีไดจากรายงาน
การประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใชราคาท่ีลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เง่ือนไขเพิ่มเติม: 
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ 26 ขางตน เวนแตกรณีท่ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 
ท้ังนี้ การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธ ิและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนท่ีบริษัท
จัดการประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมิน
คาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุน ซึ่งมูลคา
ดังกลาวอาจไมใชมูลคาท่ีจะซื้อขายไดจริงของทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

27.  การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน 
27.1 รายงานของกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27.2 รายงานการลงทุนหรอืจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้น รวมท้ังจัดใหมีขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีลงทุนหรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดย
หนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ 
เชาจําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

27.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยท่ียังสรางไมเสร็จ 
กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงาน
ความคืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันท่ีลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาว
จะแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีครบระยะเวลา 6 
เดือนดังกลาว ท้ังนี ้บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัท
จัดการดวย 

28.  การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 
บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(1) กอนท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
(2) กอนท่ีจะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ทุก 2 ปนับแตวันท่ีมีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

(2) ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 
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บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก1 ป
นับแตวันท่ีมีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

ในการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาบริษัท
จัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 

 
 
29.  รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี วันท่ี 31 เดือนธันวาคม 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 

30.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
30.1 สิทธิในการรับเงินปนผล 

ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปน
ผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีระบุไวในโครงการนี้ 

30.2 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการภายใต
บังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธลิงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วิธีการจัดการกองทุนรวม เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม 
ท้ังนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

30.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชี
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีระบุไวในโครงการนี ้
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะ
เม่ือเลิกโครงการเทานั้น 

30.4 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเง่ือนไข และ
หลักเกณฑท่ีระบุไวในโครงการนี้ 

30.5  สิทธิประโยชนอื่น ๆ 
30.5.1 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย 
ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวใน
โครงการขอ 3.3 “ขอจํากัดการลงทุน” 
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30.5.2 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

30.5.3 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุน 
ภายใตบังคับความในขอ 6 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน
รวมตามท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวย
ลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม 

30.5.4 สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
ระบุไวในโครงการ 

31. การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 
31.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง 

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ี
ระบุไวในโครงการและหนังสือช้ีชวน เวนแตกรณีท่ีมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
คําสั่งหนังสือเวียน คําผอนผัน คําเห็นชอบ การแกไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ท่ีใชอยู
ในปจจุบัน โดยใหขอกําหนดและเง่ือนไขของโครงการนี้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หนังสือเวียนคําอนุมัติ คําผอนผัน คําเห็นชอบ การแกไข เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง 
และ/หรือขอบังคับท่ีออกใหมดังกลาว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

31.2  การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยท่ัวไป 
หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน เปนตน โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ในกรณีท่ีมติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวของกับสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบตาม
ขอ 24“สิทธ ิหนาท่ี และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุน
รวมและผูบริหารอสังหาริมทรัพย” หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 25 
“คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของ
บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ท่ี
ปรึกษา หรือผูอื่นท่ีใหบริการแกกองทุน มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 
ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ท่ีปรึกษา หรือผูอื่นท่ี
ใหบริการแกกองทุน(แลวแตกรณี)ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ ท้ังนี้ การดําเนินการตามมติความ
เห็นชอบของผูถือหนวยลงทุนจะตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 
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ในกรณีท่ีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุน ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วัน นับแตวันท่ีมีมติใหแกไข 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุน 
ทุกรายและตลาดหลักทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 
1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันท่ีได
มีมติแกไข แลวแตกรณี 
การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมาก
จากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม หรือ
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) 
สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพือ่แกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ท่ีขัดตอ
กฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชน
ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปน
คูสัญญาของกองทุนการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 6 
“หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

32. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลาย

เหตุการณดังนี้ 
32.1 เ ม่ือกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ท้ังนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทราบเหตุ

ดังกลาว 
32.2 เม่ือจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 500 ลานบาท เม่ือคํานวณจากมูลคาท่ีตราไวของหนวย

ลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย 

32.3 เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของกองทุนรวม 

32.4 เม่ือครบอายุโครงการ (ถามี) 
เง่ือนไขเพิ่มเติม 
- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง

หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิ
ของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

- เม่ือเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุน
รวม เชนกองทุนขาดสภาพคลอง กองทุนไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการลาออกและไม
สามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาท่ีแทนไดในระยะเวลาตามท่ีระบุในขอ 24.1.3 “เง่ือนไขการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ” เปนตน 
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- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
เม่ือบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามท่ีคาดหมาย เชน การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบาง
รายการท่ีกองทุนสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมาย
กับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนคาดวาจะลงทุน จนเปนเหตุใหกองทุนไมสามารถลงทุน / ไมประสงคจะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน 

- ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับคําสั่งใหเลิกกองทุน จากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีท่ีหากปรากฏเหตุการณตามขอ 
24.1.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หรือขอ 24.1.3 “เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 

33. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม 

เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีเพื่อทําหนาท่ีจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของ
กองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังทําการอยางอื่นท่ี
จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑเง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด เม่ือชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

34. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ไมมี 

35. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการบริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวม
แทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของ
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการราย
ใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไม
สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

36. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 
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บริษัทจัดการกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
ถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดรอง
ขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 
นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อขอมติในการดําเนินการตางๆ ท้ังนี้ ตามท่ีไดระบุไวในโครงการนี้ 

 
37. อ่ืน ๆ 

37.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการอัน
เนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ

บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน

เพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมท่ีอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวได
ของกองทุนรวมนั้นดวย ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไว
ในรายงานรอบปบัญชี 

 
37.2 การชําระบัญ ชีกองทุนและวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน และ/หรือทรัพยสินอื่น ใหแกผูถือหนวยลงทุน

เม่ือเลิกโครงการ 
เม่ือเลิกโครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุไวในขอ 33 “การชําระบัญชีของกองทุน
รวมและวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม”อยางไรก็ดี ในการชําระบัญชีตามขอ 33 “การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการ
เฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ผูชําระ
บัญชีอาจดําเนินการใหมีการเฉลี่ยคืนเปนเงิน หลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ภาระผูกพันอื่นๆ และ/
หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีถืออยู ณ วันเลิกกองทุนหรือตามแตท่ีผูถือหนวยไดรวมตกลงกันไวหรือท่ีไดแสดงเจตนาไวก็ได 
อนึ่งในการเฉลี่ยทรัพยสินใหกับผูถือหนวยลงทุนโดยการคืนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
เงินและ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนเงินนั้น ใหทําได
ตามหลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชีท่ีไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการอีกดวยท้ังนี้การ
ดําเนินการใดๆ ของบริษัทจัดการจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธาน ี2 75 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยใหรวมถึงประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ 
ของหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของดวย 
37.3 ในกรณีท่ีกองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขาย / 

จําหนาย /จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือท้ังหมดของกองทุน ตามท่ีเห็นสมควร โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

37.4 กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม  โดยจะเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเฉพาะเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมี

สิทธิการเชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมท่ีจะใชหาผลประโยชน  
(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินท่ีมีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือท่ี

กองทุนรวมมีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 
(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  ท้ังนี้  
ในกรณีท่ีเปนการกูยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก)  
หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินท่ีมีอยูแลวท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม 
(1)(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาท่ีเหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  
และ 

(3) จํานวนเงินท่ีกูยืมตองไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีท่ี
ตอมาภายหลังจํานวนเงินท่ีกูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจาก
การกูยืมเงินเพิ่มเติม  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได  
แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 


