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อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมได้ลงทนุไว้ มลูคา่หนว่ยลงทนุอาจลดลงจนถึงศนูย์บาทได้ 
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คาํจาํกดัความ 

กองทนุรวม หมายถึง กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ควอลติี & เฮ้าส์ 

เช่า หมายถึง เช่า ไม่ว่าการเช่านั &นจะเป็นการเช่าโดยตรง หรือเป็นการรับโอนสิทธิ
การเช่า หรือเป็นการเช่าช่วงก็ตาม 

“โครงการ” หรือ “รายละเอียด
โครงการ” 

หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ควอลติี & เฮ้าส์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง  นิติบคุคลที�ได้รับการแต่งตั &งจากบริษัทจดัการให้ทําหน้าที�ในการดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึ�งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 

หนงัสอืชี &ชวน หมายถึง หนังสือชี &ชวนที�มีรายละเอียดตามที�กําหนด โดยประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหนงัสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมที�ระบเุฉพาะเจาะจง หมายถึง กองทนุรวมซึ�งกําหนดอสงัหาริมทรัพย์ที�จะได้มาจากการลงทุนไว้เป็น
การแนน่อนแล้วในโครงการ 

บุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัทจัดการ
กองทนุรวม 

หมายถึง บคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สน.25/2552 วา่ด้วยเรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
และวิธีการจัดตั &งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที� 28 
กรกฎาคม 2552 (รวมทั &งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

รายงานการประเมินคา่ หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ�งระบุรายละเอียดต่าง ๆ  
เกี�ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมี 
ผู้ประเมินหลกัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลกั 
เพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 (รวมทั &งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)
เป็นผู้ลงลายมือชื�อในรายงานดงักลา่ว 
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บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ หมายถึง บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวม ซึ�งได้รับการแต่งตั &งโดย
บริษัทจัดการเพื�อจัดทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน และเป็น
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที�อยู่ในบญัชีรายชื�อที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินและประเมินหลัก เพื�อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ.2552 
(รวมทั &งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

การประเมินคา่ หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมเพื�อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ�งต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ  ข้อ จํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน  
เงื�อนไขและข้อจํากัดทางกฎหมาย ข้อจํากัดอื�นของการใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  และรายละเ อียดอื�น 
ที�เกี�ยวข้อง รวมทั &งการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที�เป็นอยู ่

การสอบทานการประเมินคา่ หมายถึง การเสนอความเห็นเกี�ยวกับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม โดยมิได้มีการสาํรวจทรัพย์สนิ 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว หมายถึง ผู้ลงทุนที�เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที�มีสิทธิในที�ดินเสมือนคนต่าง
ด้าวตามประมวลกฎหมายที�ดิน หรือกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ แล้วแต่
กรณี 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์ที�ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที�เป็น
หน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการแต่งตั &งให้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายถึง นิติบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการกองทนุรวมให้ทําหน้าที�
ในการบริหารหรือจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวม
ได้มาจากการลงทุน แทนบริษัทจัดการ ซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มี
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ลกัษณะต้องห้ามมตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใด
ที�เกี�ยวข้องกําหนด 

ที�ปรึกษากองทนุรวม หมายถึง บุคคลที�ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
เกี�ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที�
ได้มาจากการลงทนุ 

ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หมายถึง ผู้จดัการกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ  ก .ล .ต . ที� สน. 25/2552 
เรื�อง หลักเกณฑ์  เงื�อนไข  และวิธีการจัดตั &งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที� 28 กรกฎาคม 2552 รวมทั &งที�มีการแก้ไข
เพิ�มเติม ซึ�งได้แก่ผู้ ที�ทําหน้าที�ดงัตอ่ไปนี & 

1. ผู้ตดัสนิใจซื &อ เช่า จําหนา่ย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม  ทั &งนี &  ไม่รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เป็นผู้ตดัสินใจตามที�ระบไุว้ใน
โครงการ 

2. ผู้คัดเลือกหรือเสนอให้ผู้ ที�ได้รับยกเว้นตาม   1  ตดัสินใจซื &อ  เช่า
จําหนา่ยหรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  

ทั &งนี &  รวมถึงหน้าที�ของผู้จัดการกองทนุรวมที�อาจมีการแก้ไขเพิ�มเติม
ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

ผู้จดัการกองทนุ หมายถึง ผู้ ที�ทําหน้าที�ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ�งหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื�น
ใดที�มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื�น 

รายได้ประจํา หมายถึง รายได้ที�เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที�กองทุนรวมได้รับเนื�องจาก
การให้บุคคลอื�นใช้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า 
ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบี &ยของรายได้
ดงักลา่วด้วย 

กฎหมายหลกัทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถงึหนงัสอืเวียน หนงัสอืผอ่นผนั หนงัสอืซกัซ้อมความเข้าใจ 
หนงัสอือนญุาต กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือเอกสารอื�นใดที�ม ี
ผลใช้บงัคบัตามกฎหมายที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื�นใด 
ที�เกี�ยวข้อง ทั &งที�มีอยูใ่นปัจจบุนั (รวมทั &งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) 

กรุงเทพประเมินราคา หมายถึง บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด ซึ�งได้รับการแต่งตั &งจากบริษัท
จัดการให้เป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สําหรับทรัพย์สินที�กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
 

หมายถึง กองทุนรวมที�มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื�อนําเงินที�ได้จากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาจากการลงทนุดงักลา่ว 

การเสนอขาย หมายถึง การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื &อกลุ่มที� 1 และผู้จองซื &อกลุ่มที� 2 
ภายใต้รายละเอียดโครงการฉบบันี & 

กําไรสทุธิของทรัพย์สนิแตล่ะทรัพย์สิน
ที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก (Net 
Property Profit) 

หมายถึง รายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ ลบด้วยจํานวนรวมของ (ก) คา่ใช้จา่ย
ทั &งหมด (ซึ�งรวมถงึคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร คา่เช่าที�ดินและทรัพย์สนิ คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ เช่นคา่เบี &ย
ประกนัภยั เป็นต้น) (ข) คา่บํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์รายปี และ  
(ค) เงินสาํรองรายจ่ายเพื�อการลงทนุสาํหรับการปรับปรุง และ/หรือ
ซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 

ทั &ง นี & ค่าใช้จ่ายตามที� กําหนดในข้อ (ก) ดังกล่าวไม่รวมถึง (1) 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (2) ค่าใช้จ่ายทางบญัชีที�อาจ
เกิดขึ &น เช่น ค่าเสื�อมราคาหรือการด้อยค่าลงของทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายทางบญัชีเนื�องด้วยการประเมินราคา และ (3) ค่าใช้จ่ายที�มี
นัยสําคัญ ซึ�งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ &นตามปกติของแต่ละโครงการ  
ในกรณีดงักลา่วกองทนุและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกันโดย
สจุริตเป็นรายกรณี 

เขตศนูย์กลางธุรกิจ 
(Central Business District) 

หมายถึง เขตศูนย์กลางทางธุรกิจในบริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นบริเวณ 
ที�ตั &งของอาคารสาํนกังาน ห้องชดุ ศนูย์การค้าและโรงแรม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการลงทนุ หมายถึง คณะบคุคลธรรมดา ซึ�งได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการตามที�
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กําหนดไว้ในข้อ 12 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี &ให้ทําหน้าที�
พิจารณาและลงมตใิห้ความเห็นชอบในการตดัสนิใจลงทนุหรือจดัการ
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม ทั &งนี & ไมร่วมถงึทรัพย์สนิที�เป็นสนิทรัพย์ 
สภาพคลอ่งของกองทนุรวมตามข้อ 6.2 

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ หมายถึง ผู้มีกรรมสทิธิg และ/หรือสทิธิภายใต้สญัญาเช่าในทรัพย์สนิที� 
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ 3.4.1 
ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

ซี บี ริชาร์ด เอลลสิ หมายถึง บริษัท ซี บี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งได้รับการแต่งตั &ง
จากบริษัทจัดการให้เป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สําหรับทรัพย์สิน 
ที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

ทรัพย์สนิ หมายถึง ทรัพย์สนิทั &งหมดซึ�งกองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ�งรวมถงึทรัพย์สนิที�กองทนุ
รวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ 
ครั &งแรก 

หมายถึง ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกตามที�กลา่วถึงในข้อ 4.1  
ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หมายถึง นิติบคุคลที�ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจ
การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ในสว่นของหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวม 

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ซึ�งได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวม 

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที�ถือหุ้นในบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทประเมินคา่
ทรัพย์สนิ ที�ปรึกษากองทนุรวม หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตั &งแต ่
ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของบคุคลดงักลา่ว 
หรือบริษัทที�บคุคลดงักลา่วถือหุ้นตั &งแตร้่อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของบริษัทนั &น  

บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทยอ่ยตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยเรื�อง
การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ (รวมถึงที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) 
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บคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

หมายถึง บคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สน.29/2549 เรื�อง การกระทําที�
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและ
หลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที� 19 กรกฎาคม 2549 และที�แก้ไข
เพิ�มเติม 

ผู้จองซื &อกลุม่ที� 1 หมายถึง เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และบคุคลที�เกี�ยวข้องของบคุคลดงักลา่ว  

ผู้จองซื &อกลุม่ที� 2 หมายถึง นกัลงทนุทั�วไปนอกจากผู้จองซื &อกลุม่ที� 1 ได้แก่ บคุคลธรรมดา  
นิติบคุคล ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทเงินทนุ  
บริษัทประกนัภยัและบริษัทประกนัชีวิต เป็นต้น 

ผู้ซื &อหนว่ยลงทนุเบื &องต้น (Initial 
Purchaser)  

หมายถึง ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยที�ทําหน้าที�จองซื &อและหน้าที�ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง
กบัการจองซื &อและการได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุแทนผู้ลงทนุสถาบนั
ตา่งประเทศ ตามรายละเอียดตา่ง ๆ ที�กําหนดในข้อ 21.และข้อ22. ของ
โครงการ 

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

ผู้บริหารสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง หมายถึง บคุคลซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัการสนิทรัพย์สภาพคลอ่งของ
กองทนุรวมตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 

ผู้ลงทนุครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ 

หมายถึง เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์และบคุคลที�เกี�ยวข้องซึ�งได้จองซื &อและได้รับ
การจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที�กําหนดในข้อ 22 (1) ของรายละเอียด
โครงการนี & ทั &งนี & ผู้ลงทนุครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ไม่
รวมถงึ Government of Singapore Investment 

ผู้ลงทนุสถาบนั 

 

 

หมายถึง ผู้ลงทนุที�มีลกัษณะเฉพาะดงัตอ่ไปนี & 

(1) ธนาคารพาณิชย์ 

(2) บริษัทเงินทนุ 

(3) บริษัทหลักทรัพย์ที�ลงทุนเพื�อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือ 
เพื�อการบริหารกองทนุส่วนบุคคล หรือเพื�อการจัดการโครงการ
ลงทนุที�จัดตั &งขึ &นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
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(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บริษัทประกนัภยั 

(6) นิติบคุคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั &งขึ &นซึ�งมิได้เป็นบคุคลตาม (9) 

(7) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(8) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณ 

(10)  กองทนุเพื�อการฟื&นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(11) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(12) กองทนุสาํรองเลี &ยงชีพ 

(13) กองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(14) นิติบุคคลที�มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุด 
ที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั &งแตห่นึ�งร้อยล้านบาทขึ &นไป 

(15) นิติบคุคลซึ�งมีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั &งหมด 

(16) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ�งมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (15) 

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง นิติบคุคลซึ�งเป็นผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สอบบญัชี หมายถึง นิติบคุคลซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม โดยเป็นผู้สอบบญัชีที�อยู่
ในบญัชีรายชื�อที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี (รวมทั &งที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ)  

พื &นที�ให้เช่าสทุธิ หมายถึง พื &นที�ในส่วนที�สามารถนําออกให้เช่าได้ของทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรก 
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พื &นที�รวม หมายถึง พื &นที�ซึ�งอยู่ภายในกําแพงของอาคาร ซึ�งรวมถึงพื &นที�บริเวณระเบียง     
ของอาคารและความหนาของกําแพงชั &นนอกของอาคาร ทั &งนี & พื &นที�
ดงักลา่วนั &นรวมถึงพื &นที�ชั &นใต้ดิน 

ภาระผกูพนั หมายถึง การจํานอง ภาระตดิพนั การจํานํา ภาระจํายอม สทิธิยดึหนว่ง                  
เอกสทิธิgในการขอให้ปฏิบตัิตามสญัญา สทิธิในการได้พิจารณา
ทางเลอืกข้อเสนอก่อนที�จะให้ผู้ อื�นได้รับโอกาสเช่นเดียวกนั สทิธิ
ประโยชน์ที�มีหลกัประกนั รวมถึงข้อจํากดัการโอนกรรมสทิธิgหรือสทิธิ
ยดึหนว่ง 

ระยะเวลาการห้ามจําหนา่ย หมายถึง ระยะเวลาที�ผู้ ลงทุนครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตกลงไม่
จําหน่าย จ่าย หรือโอนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ   
10.3 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

วนัทําการ หมายถึง วนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

วนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก หมายถึง วนัที�กองทุนรวมได้ดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกบัการเข้าลงทนุของ
กองทุนรวมตามที�กําหนดในข้อ 4.1 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี &
โดยครบถ้วน  

วนัที�รับหนว่ยลงทนุเป็น 
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

หมายถึง วนัที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์  
จดทะเบียน 

วนัปิดสมดุทะเบียน  หมายถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื�อกําหนดสิทธิและหน้าที�
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที�กําหนดในรายละเอียดโครงการ  ทั &งนี &   การปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเริ�มเวลา   12.00  น  .ของวันเริ�มต้น
ระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   หากวนัปิดสมดุทะเบียน
วนัแรกไมต่รงกบัวนัทําการ ให้เลื�อนไปเป็นวนัทําการ ถดัไป 

สญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง สญัญาระหวา่งกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื�อกําหนดสทิธิ
และหน้าที�ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

สญัญาแตง่ตั &งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

หมายถึง สญัญาระหวา่งกองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื�อกําหนด
สทิธิและหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
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สญัญาแตง่ตั &งผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ 

หมายถึง สญัญาระหวา่งบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและผู้สนบัสนนุ
การขายหนว่ยลงทนุเพื�อกําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้สนบัสนนุการ 
ขายหนว่ยลงทนุ 

สญัญาจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หมายถึง สญัญาจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (Underwriting Agreement) ระหวา่ง
บริษัทจดัการ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการการจดัจําหนา่ย
และผู้จดัจําหนา่ยอื�น ๆ (หากมี) สาํหรับการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หนว่ยลงทนุ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

หลกัทรัพย์ หมายถึง หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิตามที�อ้างถึงในข้อ 6.2 ของรายละเอียด
โครงการฉบบันี & 

อตัราการเชา่พื &นที�เฉลี�ย (Average 
Occupancy Rate) 

หมายถึง จํานวนร้อยละของจํานวนพื &นที�ที�มีการเช่าตอ่จํานวนพื &นที�ให้เชา่สทุธิ
ของทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ในช่วงระยะเวลาที�
กําหนด 

อตัราคา่เช่ารายเดือนเฉลี�ย หมายถึง รายได้สะสมจากการให้เช่าและให้บริการที�เรียกเก็บเป็นรายเดือน หาร
ด้วยจํานวนพื &นที�ให้เช่าสุทธิ หารด้วยช่วงระยะเวลาการปล่อยเช่า 
(เดือน) รวมทั &งหารด้วยอตัราการเช่าเฉลี�ยในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
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ชื=อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

ที�อยูบ่ริษัทจดัการ  : ชั &น 14  อาคารควิเฮ้าส์ สาทร   

                                   เลขที� 11   ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ   เขตสาทร        

                                   กรุงเทพมหานคร  10120 

                                  โทรศพัท์  (0)22863484  (0)26792155  

                                 โทรสาร  (0)22863585   (0)26792150    

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั &งนี & บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป 

1. ชื=อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื=อโครงการจัดการ (ไทย) : โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ควอลติี & เฮ้าส์ 

1.2 ชื=อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Quality Houses Leasehold  Property Fund 

1.3 ชื=อย่อ : QHPF 

1.4 ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื &อคืนหน่วย 
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื�นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื�อให้รับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง  

1.6 ประเภทการลงทุน : อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

1.7 อายุโครงการ  : ไมม่ีกําหนดอายโุครงการ 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที=ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุน และมูลค่าขั 
นตํ=าในการจองซื 
อ 

2.1 จาํนวนเงนิทุนของโครงการ  ไมเ่กิน 7,970 ล้านบาท  

2.2 จาํนวนหน่วยลงทุน  ไมเ่กิน 797 ล้านหนว่ย  

2.3  มูลค่าที=ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน  10 บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน  ระบชืุ�อผู้ ถือ 
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2.5 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั
งแรก 

 (1) จํานวนเงินทนุที�เสนอขาย   ไมเ่กิน 7,970 ล้านบาท 

 (2) จํานวนหนว่ยลงทนุที�เสนอขาย   ไมเ่กิน 797 ล้านหนว่ย 

 (3) ราคาของหนว่ยลงทนุที�เสนอขาย  10 บาท 

 (4)  มลูคา่ขั &นตํ�าของการจองซื &อ  50,000 บาท และเพิ�มเป็นจํานวนทวีคณูของ 10,000 
บาท 

2.6 ราคาเสนอขายต่อหน่วยของหน่วยลงทุน 10 บาท 

2.7 มูลค่าการจองซื 
อขั 
นตํ=า  5 0,000 บ า ท  แ ละ เ พิ� ม เ ป็ น จํ า น ว น ท วี คู ณ ข อ ง  
10,000 บาท  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื�อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั�วไป ในเบื &องต้น กองทุนรวมจะนําเงินทนุไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ 
โดยเน้นการลงทุนระยะยาวในโครงการที�สร้างผลตอบแทนต่อเนื�อง จะนําเงินทุนดงักลา่วเข้าลงทุนในอาคาร
สาํนกังาน รวมถึงใช้เงินทนุดงักลา่วเพื�อการซอ่มแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยการ
ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้าง และ /หรือโดยการกระทําที�ถูกต้องหรือเหมาะสมสําหรับผลประโยชน์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื�อเพิ�มรายได้และผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม โดยกองทนุรวมมี
ความประสงค์ที�จะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินปันผลอย่างสมํ�าเสมอ และประสงค์ที�จะดําเนินการให้มลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าเพิ�มขึ &นในระยะยาว ทั &งนี & ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

บริษัทจัดการประสงค์ที�จะจดัหาผลประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่กองทุนรวมโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน
และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกและทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะลงทุนในอนาคต 
นอกจากนี & กองทนุรวมอาจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ /หรือการจดัหาผลประโยชน์
ด้วยวิธีอื�นที�เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

4. นโยบายการลงทุน 

 4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

4.1.1 ข้อมูลทั=วไป 

กองทนุรวมจะลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกโดยการซื &อ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าใน
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ดงันี & 

1. โครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิต 

2. โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี 
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3. โครงการเวฟ เพลส 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกในรูปแบบการ 
ซื &อ เช่า และ/หรือการรับโอนสทิธิการเช่าจากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก
มีรายละเอียด เงื�อนไขและข้อตกลงดงัที�ปรากฏในข้อ 4.1 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี &ตามลาํดบั 

ทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกเป็นหนึ�งในโครงการอาคารสํานกังานชั &นนําของกรุงเทพมหานคร ทั &ง 3 
โครงการอยู่ภายใต้การบริหารและจัดการโดย บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช.  
อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “คิวเฮ้าส์” 
หรือ “Q. House” (ยกเว้นโครงการเวฟ เพลส ไมไ่ด้ใช้แบรนด์ “คิวเฮ้าส์” หรือ “Q. House”) โดยอาคารสํานกังาน
แต่ละแห่งตั &งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ และมีการคมนาคมที�สะดวก อาทิ ระบบคมนาคมสาธารณะ รวมถึง
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และ/หรือรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถแท็กซี� และรถประจําทาง 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2549 ทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกมีพื &นที�ให้เช่าสุทธิทั &งสิ &น 103,983  
ตารางเมตร 

ในระยะเวลา 12 เดือน สิ &นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2548 ทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมีอตัราการเช่า
พื &นที�เฉลี�ยไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในตารางแสดงข้อมูลการเช่าพื &นที�ใน 
ข้อ 4.1.2) 

ภาพแสดงตาํแหน่งที=ตั 
งของทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 
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รายละเอียดของทรัพย์สนิที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรกแต่ละโครงการ 

1. โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 

(1) โครงสร้างการลงทนุ 

(1.1) ลกัษณะการลงทนุ : เช่าที�ดินและอาคารรวมถงึระบบสาธารณปูโภค 
พร้อมทั &งสว่นควบและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 

(1.2) เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์/เจ้าของกรรมสทิธิg 

• ที�ดิน : บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

• อาคาร : บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

• ระบบสาธารณปูโภคพร้อมทั &ง
สว่นควบและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 

: บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

(1.3) ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า 

• ที�ดิน : 30  ปี 

• อาคาร : 30  ปี 

• ระบบสาธารณปูโภคพร้อมทั &ง
สว่นควบและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 

: 30  ปี 

ระยะเวลาการเชา่ 30 ปี นบัจากวนัที�กองทนุรวมได้จดทะเบียนสทิธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าที�ดิน 
อาคาร และระบบสาธารณปูโภค พร้อมทั &งสว่นควบและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 

(1.4) ราคาที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ : ไมเ่กิน 819 ล้านบาท 

(2) สถานที�ตั &ง 

โครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิตเป็นอาคารสาํนกังานซึ�งสร้างเสร็จเมื�อปี 2541 โดยตั &งอยู่ ณ เลขที� 598 ถนน
เพลินจิตแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั ซึ�งอยู่ในเขตศนูย์กลางธุรกิจและตั &งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) 
สถานีเพลนิจิต 

(3) ลกัษณะเฉพาะ 

โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตเป็นอาคารสํานกังานที�ตั &งอยู่บนที�ดินที�มีเนื &อที�ทั &งหมด 1 ไร่ 1  งาน 63 ตาราง
วา หรือ 2,252 ตารางเมตร โดยมีทั &งหมด 18 ชั &นและมีชั &นใต้ดิน 3 ชั &น ซึ�งมีพื &นที�รวม 22,520 ตาราง
เมตร โดยเป็นพื &นที�ให้เช่าสทุธิทั &งหมด 10,825 ตารางเมตร และพื &นที�ในชั &น B1 ถึงชั &น B3 และชั &น 1 ถึง 
ชั &น 4 เป็นพื &นที�สาํหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 171 คนั  
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(4) ระบบสาธารณปูโภค 

โครงการ คิวเฮ้าส์ เพลนิจิต มีระบบสาธารณปูโภคหลกัประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภยั พร้อม
ระบบ CCTV ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอคัคีภยัที�มีทั &งเครื�องตรวจจับความร้อนและควนัเป็น
เครื�องรับสญัญาณ อีกทั &งยงัมีระบบสปริงเกอร์ในอาคารและลฟิท์จํานวน 5 ชดุ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Package Water Cooled  

ลฟิท์โดยสาร ลฟิท์โดยสารจํานวน 4 ชดุ บรรทกุ 1,350 กิโลกรัม / 20 คน 
ความเร็ว 210 เมตร/นาที และลฟิท์บริการ 1 ชดุ บรรทกุ 1,350 
กิโลกรัม 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั มีตู้ควบคมุระบบ Fire Alarm Control มีเครื�องตรวจจบัควนั
และความร้อน มีสปริงเกอร์ ทํางานระบบอตัโนมตั ิ

ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษา
ความปลอดภยั 24 ชั�วโมง 

(5) การจดัการ 

ก่อนวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการและ
บริหารจดัการโครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิต โดยภายหลงัจากที�กองทนุรวมได้เข้าลงทนุในโครงการคิวเฮ้าส์ 
เพลนิจิตแล้ว บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์   จํากดั (มหาชน) จะยงัคงทําหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิต เพื�อประโยชน์ของกองทนุ รวมตอ่ไป 

(6) ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตมีผู้ เช่าจํานวน 22 ราย โดยผู้ เช่า 10 อนัดบัแรก
ของโครงการ        คิวเฮ้าส์ เพลินจิต ที�พิจารณาจากค่าเช่ารายเดือน คิดเป็นร้อยละ 86.13 ของค่าเช่า
รายเดือนรวมของโครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิตในเดือนมิถนุายน 2549 และคิดเป็นร้อยละ 75.5 ของพื &นที�
ให้เช่าสทุธิมีดงันี & 

1. บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

2. บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ &ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป จํากดั 

3. บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จํากดั  

4. บริษัท ดนีู� จํากดั  

5. บริษัท ฟจิูซ ึซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากดั  

6. บริษัท อินโดไชนา่ เซอร์วิสเซส เอเซีย จํากดั  

7. บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
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8. บริษัท วีโอเลยี วอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

9. บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จํากดั  

10. บริษัท แพลตตินั�ม มาร์เก็ตติ &ง แอนด์ ดิสทริบิวชั�น จํากดั 

(7) การประกนัภยั 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ได้จดัให้มีการทําประกนัภยัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี & 

บริษัทประกนัภยั : บริษัท สามคัคีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ทรัพย์สนิที�เอาประกนั : อาคารและบคุคลภายนอก 

ผู้ เอาประกนัภยั : บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการรับประกนั : 1 ปี เริ�มตั &งแต ่10 เมษายน 2549 ถึง 10 เมษายน 2550 

วงเงินประกนั : 400 ล้านบาท 

ภายหลงัจากวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

ก. กองทุนรวมจะเข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยและผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแทน 
บริษัทควอลติี & เฮ้าส์   จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

อยา่งไรก็ดี สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (โครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิต) ระหวา่งกองทนุรวมกบับริษัท ควอ
ลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) กําหนดว่าในกรณีที�โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ได้รับความเสียหายอย่างมี
นยัสาํคญัไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ซึ�งสง่ผลให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในโครงการคิวเฮ้าส์ เพลิน
จิต ต่อไป กองทุนรวมกับบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จะพิจารณาร่วมกันว่าจะซ่อมแซม
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต โดยใช้ค่าสินไหม ทดแทนที�ได้รับภายใต้กรมธรรม์การเสี�ยงภยัทรัพย์สิน 
(“ค่าสินไหมทดแทน”) หรือไม่ หาก (1) มีการตกลงว่าจะมีการซ่อมแซมโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 
ตอ่ไป กองทนุรวมมีสิทธิในการดําเนินการดงักลา่วโดยใช้ค่าสินไหมทดแทนดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการ หรือ (2) มีการตกลงว่าจะไม่มีการซ่อมแซมโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต  สญัญาเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต) ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) จะระงับสิ &นลงและให้กองทุนรวมกับบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) นําค่าสินไหม
ทดแทนดงักลา่วมาแบ่งออกเป็น 360 สว่น โดยกองทนุรวมจะได้รับสว่นแบ่งเท่ากบัจํานวนระยะเวลา
เช่าที�ยังคงเหลืออยู่ และให้บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวน
ระยะเวลาการเช่าที�ผา่นมาแล้ว ทั &งนี & การนบัระยะเวลาดงักลา่วให้นบัเป็นเดือนโดยเริ�มนบัจากในเดือน
ที�โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ได้รับความเสียหายและให้นับเดือนดังกล่าวเป็นระยะเวลาเช่าที�ผ่าน
มาแล้วโดย 1 เดือนเทา่กบั 1 สว่น 

ข. เพื�อให้กองทนุรวมสามารถมีรายได้ในระหว่างระยะเวลาที�มีการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวม กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภยัสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption 
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Insurance Policy) โดยจะจดัให้มีการชดเชยค่าสญูเสียรายได้จากค่าเช่าในระหว่างที�มีการซ่อมแซม
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจิตในระยะเวลาที�กําหนด 

(8) ข้อมลูเพิ�มเติมภายใต้สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต) ระหว่างกองทนุรวมกบั
บริษัท ควอลติี &   เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

ในกรณีที�สว่นราชการหรือหนว่ยงานใด ๆ เวนคืนโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ทั &งหมดหรือบางสว่น ให้มี
การแบง่คา่ชดเชยระหวา่งกองทนุรวมกบับริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ดงัตอ่ไปนี & 

ก ให้แบง่คา่ชดเชยสาํหรับการเวนคืนอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต (ไม่รวมค่าชดเชยสําหรับการเวนคืนที�ดิน
ซึ�งเป็นที�ตั &งของอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต) โดยนําค่าชดเชยดงักล่าวมาแบ่งออกเป็น 360 ส่วน โดย
กองทนุรวมจะได้รับสว่นแบ่งเท่ากบัจํานวนระยะเวลาเช่าที�ยงัคงเหลืออยู่ และให้บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ 
จํากัด (มหาชน) ได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที�ผ่านมาแล้วโดย 1 เดือนเท่ากับ 1 
สว่น ทั &งนี & การนบัระยะเวลาดงักลา่วให้นบัเป็นเดือนโดยเริ�มนบัจากในเดือนที�มีการเวนคืนโครงการคิว
เฮ้าส์ เพลนิจิต และให้นบัเดือนที�มีการเวนคืนดงักลา่วเป็นระยะเวลาเช่าที�ผา่นมาแล้ว 

ข ให้แบ่งค่าชดเชยสําหรับการเวนคืนที�ดินซึ�งเป็นที�ตั &งของอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต โดยกองทนุรวมจะ
ได้รับคา่ชดเชย ดงักลา่วเป็นจํานวนเทา่กบัคา่เช่าที�กองทนุรวมได้ชําระให้แก่บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) สาํหรับการเข้าลงทนุ  ในโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต เฉพาะในสว่นของที�ดินตามสดัสว่นของ
ระยะเวลาการเช่าคงเหลือ โดยแบ่งออกเป็น 360 สว่นและเริ�มนบัจากในเดือนที�มีการเวนคืนโครงการ
คิวเฮ้าส์ เพลนิจิต และให้นบัเดือนที�มีการเวนคืนดงักลา่วเป็นระยะเวลาเช่าที�ผ่านมาแล้ว โดย 1 เดือน
เทา่กบั 1 สว่น และให้บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ได้รับสว่นแบง่ที�เหลอืทั &งหมด 

 หากที�ดินที�เป็นที�ตั &งของอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ถกูเวนคืนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินการโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ต่อไปได้ทั &งหมดหรือบางส่วนในสาระสําคญั ให้สญัญาเช่าที�ดินระงบั
สิ &นลง 
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2. โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

(1) โครงสร้างการลงทนุ 

(1.1) ลกัษณะการลงทนุ : ซื &ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั &งส่วน     
ควบ และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง และรับโอนสิทธิการเช่า
ที�ดิน 

(1.2) เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์/เจ้าของกรรมสทิธิg 

• ที�ดิน (รวม 6 แปลง) : 1. คณุหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา  
(จํานวน 3 แปลง) 

2. นายอทุยัพนัธ์ จาตกิวณิช (จํานวน 2           
แปลง) 

3. นางสริิมา นายชาย นายชาญ  
และนางสาวกรกฎ ศรีวกิรม์  
(จํานวน 1 แปลง) 

• อาคาร : บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

• ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณูป โ ภ ค
พร้อมทั &งส่วนควบและ
อปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 

: บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

(1.3) ระยะเวลาการเช่าคงเหลอืตามสญัญาเช่าที�ดิน : ประมาณ 29 ปี (นับจากวันที� 30 มิถุนายน  
2549) โดยสัญญาเช่าดังกล่าวสิ &นสุด ณ วันที�   
31 ธนัวาคม 2578 

สญัญาเช่าที�ดินของ โครงการ คิวเฮ้าส์ ลมุพินี ดงักลา่ว แบ่งออกเป็น 2 สว่น โดยสญัญาเช่าใน
สว่นแรกมีกําหนด 30 ปีนบัจากวนัที� 1 มกราคม 2541 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2570 ซึ�งได้จด
ทะเบียนการเช่ากบักรมที�ดินเรียบร้อยแล้ว เมื�อสญัญาเช่าในสว่นแรกเหลืออายกุารเช่าเพียง 22 
ปี คูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องได้จดทะเบียนการเช่าในอนาคต โดยการขอจดทะเบียนเพิ�มอีกเป็นเวลา 8 
ปีนบัจาก วนัที� 1 มกราคม 2571 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2578 โดยกําหนดให้สญัญาเช่าใน  
สว่นที�สองมีผลนบัแตว่นัที�สญัญาเช่าในสว่นแรกครบกําหนดแล้ว  

ภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้องนั &น การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�มีระยะเวลาสามารถกําหนดระยะเวลา
เช่าได้เพียงครั &งละไม่เกิน 30 ปี และเมื�อสิ &นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้วจะต่อสญัญาอีกก็ได้
แตต้่องไมเ่กิน 30 ปีนบัแตว่นัตอ่สญัญา ดงันั &น สญัญาเช่าทั &งสองฉบบัดงักลา่วข้างต้นอาจได้รับ
การพิจารณาวา่เป็นการกําหนดระยะเวลาการเช่าเกินกวา่ 30 ปี และมีผลใช้บงัคบัได้เพียง 30 ปี 
เท่านั &นซึ�งจะส่งผลให้กองทุนรวมมีสิทธิใช้ประโยชน์ในโครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้อีกเพียง
ประมาณ 21 ปี (นบัจากวันที� 30 มิถุนายน 2549)  และกองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกร้อง
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คา่เสยีหายใด ๆ จากผู้ให้เช่าได้ 

(1.4) ราคาที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ : ไมเ่กิน 5,102 ล้านบาท 

(2) สถานที�ตั &ง 

โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินีเป็นอาคารสํานกังานซึ�งสร้างเสร็จเมื�อเดือนมีนาคมปี 2549 ตั &งอยู่ ณ เลขที� 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ซึ�งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ และตั &งอยู่ติดกับสถานี
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีลมุพินี 

(3) ลกัษณะเฉพาะ 

โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี  ตั &งอยู่บนที�ดินซึ�งมีเนื &อที�ทั &งหมด 8 ไร่ 18.5 ตารางวา หรือ 12,874 ตาราง
เมตร ประกอบ ด้วยอาคาร 2 อาคาร มีทางเชื�อมตอ่กนัที�ชั &น G โดยอาคารหนึ�งเป็นอาคารสํานกังาน
สงู 38 ชั &น และอีกอาคารหนึ�งเป็นอาคารศนูย์การค้าสงู 4 ชั &น และมีชั &นใต้ดินทั &งหมด 5 ชั &น  

โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี มีด้านหน้าติดกบัถนนสาทรใต้และด้านข้างติดกบัถนนพระราม 4 ซึ�งเป็น
ถนนสายหลกัที�สาํคญัของกรุงเทพมหานคร อาคารของโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินีมีพื &นที�รวม 134,123 
ตารางเมตร โดยเป็นพื &นที�ให้เช่าสทุธิ 68,272 ตารางเมตร โดยพื &นที�ให้เช่าสทุธิประกอบด้วยพื &นที�ให้
เช่าอาคารสํานกังานจํานวน 58,894 ตารางเมตร และเป็นพื &นที�ให้เช่าอาคารศนูย์การค้าจํานวน 
9,378 ตารางเมตร และพื &นที�ในชั &น B1 ถึงชั &น B5 เป็นพื &นที�สําหรับจอดรถ โดยสามารถจอดรถได้
ประมาณ 985 คนั 

(4) ระบบสาธารณปูโภค 

โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี มีระบบสาธารณปูโภคหลกัประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภยั พร้อม
ระบบ CCTV ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกนัอคัคีภยัที�มีทั &งเครื�องตรวจจบัความร้อนและควนัเป็น
เครื�องรับสญัญาณ อีกทั &งยงัมีระบบสปริงเกอร์ในอาคาร ลฟิท์จํานวน 22 ชดุ และบนัไดเลื�อนจํานวน 
6 ชดุ 

 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Central Water Cooled Chiller 

ลฟิท์โดยสาร ลฟิท์โดยสารจํานวน 6 ชดุ บรรทกุ 1,600 กิโลกรัม/24 คน ความเร็ว 180 
เมตร/นาที สาํหรับ Low Zone  

ลฟิท์โดยสารจํานวน 6 ชดุ บรรทกุ 1,600 กิโลกรัม/24 คน ความเร็ว 240 
เมตร/นาที สาํหรับ Medium Zone  

ลฟิท์โดยสารจํานวน 5 ชดุ บรรทกุ 1,600 กิโลกรัม/24 คน ความเร็ว 300 
เมตร/นาที สาํหรับ High Zone  

และลฟิท์บริการ 1 ชดุ บรรทกุ 1,600 กิโลกรัม 
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ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ลิฟท์โดยสารจํานวน 2 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม/20 คน ความเร็ว   
105 เมตร/นาที ในส่วนทางเดินระหว่างอาคารสํานักงานและอาคาร
ศนูย์การค้า 

ลิฟท์โดยสารจํานวน 2 ชุด บรรทกุ 1,000 กิโลกรัม / 15 คน และ 2,500 
กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที ในสว่นอาคารศนูย์การค้า 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั มีตู้ควบคมุระบบ Fire Alarm Control มีเครื�องตรวจจบัควนัและความ
ร้อน มีสปริงเกอร์ ทํางานระบบอตัโนมตั ิ

ระบบดแูลรักษาความ
ปลอดภยั 

ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชั�วโมง 

(5) การจดัการ 

ก่อนวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ซึ�งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการและบริหารจดัการโครงการคิวเฮ้าส์ 
ลมุพินี ภายใต้สญัญาวา่จ้างบริหารอาคาร ซึ�งทํากบับริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั  ซึ�ง
เป็นผู้ ว่าจ้าง โดยภายหลงัจากที�กองทุนรวมได้เข้าลงทนุในโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี แล้ว บริษัท 
คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั จะยงัคงทําหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการคิว
เฮ้าส์ ลมุพินี เพื�อประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่ไป 

(6) ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี มีผู้ เช่าพื &นที�สํานกังานจํานวน 18 รายและ         
ผู้ เช่ารายย่อยจํานวน 22 ราย โดยผู้ เช่า 10   อนัดบัแรกของโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ที�พิจารณา
จากคา่เช่ารายเดือน คิดเป็นร้อยละ 73.75   ของค่าเช่ารายเดือนรวมของโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี 
ในเดือนมิถนุายน 2549 และคิดเป็นร้อยละ 32.4  ของพื &นที�ให้เช่าสทุธิ มีดงันี & 

1. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ &ง คอร์ปอเรชั�น จํากดั  

2. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) เดมิชื�อ  บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท รีจสั เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

6. บริษัท จอห์นสนั สโต๊คส์ แอนด์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

7. บริษัท ฟิตเนส เฟิร์สท (ประเทศไทย) จํากดั  
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8. บริษัท ที�ปรึกษาด้านทรัพยากรบคุคลเมอร์เซอร์ จํากดั 

9. บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากดั 

10. ธนาคารโอเวอร์ซี - ไชนีสแบงกิ &งคอร์ปอเรชั�น จํากดั สาขากรุงเทพมหานคร 

(7) การประกนัภยั 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ได้จดัให้มีการทําประกนัภยัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี & 

บริษัทประกนัภยั : บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ทรัพย์สนิที�เอาประกนั : อาคารและบคุคลภายนอก 

ผู้ เอาประกนัภยั : บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอร์
พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอร์
พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ระยะเวลาการรับประกนั : 1 ปี เริ�มตั &งแต ่18 ธนัวาคม 2548 ถึง 18 ธนัวาคม 2549 

วงเงินประกนั : 2,720 ล้านบาท 

ภายหลงัจากวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

ก. กองทุนรวมจะเข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยและผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแทน  
บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

อย่างไรก็ดี ภายใต้สัญญาเช่าที�ดินที�กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหน้าที�จากบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์       
แมเนจเม้นท์ จํากัด ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2578 กองทุนรวมอยู่ภายใต้เงื�อนไขเกี�ยวกับการประกันภยั
อาคารคิวเฮาส์ ลมุพินี ดงัตอ่ไปนี & 

1. กองทนุรวมต้องดําเนินการให้เจ้าของที�ดินเป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภยัสําหรับ
อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี  

2. หากที�อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี เป็นอนัตรายด้วยอคัคีภยัหรือวินาศภยั กองทุนรวมมีสิทธิเลือกที�    
จะ (ก) รับค่าสินไหมทดแทนมาทั &งหมดเพื�อซ่อมแซมอาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี โดยใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดงักล่าว หรือ (ข) บอกเลิกสญัญาเช่าและนําค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ใด ๆ     
ที�ได้รับภายใต้การประกันภยัดงักล่าวมาแบ่งระหว่างเจ้าของที�ดินและกองทุนรวมตามสดัส่วน  
ของระยะเวลาการเช่านบัจากวนัที� 1 มกราคม 2549 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2578/1 โดยแบ่ง    
ค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ใด ๆ ที�ได้รับภายใต้การประกันภัยดังกล่าวออกเป็น 360   
ส่วน และให้กองทุนรวมได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที�ยังคงเหลืออยู่ และ            
ให้เจ้าของที�ดินได้รับสว่นแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที�ผ่านมาแล้ว ทั &งนี & การนบัระยะเวลา
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ดงักล่าวให้นับเป็นเดือนโดยเริ�มนับในเดือนที�อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี เกิดความเสียหาย และให้นับ
เดือนดงักลา่วเป็นระยะเวลาการเช่าที�ผา่นมาแล้ว 

ข. ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2578 กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยคุมครองสิทธิการเช่า (Leasehold 
Insurance) โดยกองทุนรวมจะได้รับค่าสินไหมทดแทนชดเชยการสูญเสียสิทธิการเช่าที�ดินในกรณีที�  
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เป็นอันตรายด้วยอัคคีภัยหรือวินาศภัย ทั &งนี & เพื�อให้กองทุนรวมยังคงสามารถ    
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ค. เพื�อให้กองทุนรวมสามารถมีรายได้ในระหว่างระยะเวลาที�มีการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน     
รวม กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption 
Insurance Policy) โดยจะจัดให้มีการชดเชยค่าสูญเสียรายได้จากค่าเช่าในระหว่างที�มีการซ่อมแซม
โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ในระยะเวลาที�กําหนด 

(8) ข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโครงสร้างการลงทนุโดยการรับโอนสทิธิการเช่า 

สัญญาเช่าที�ดินที�กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหน้าที�จากบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด      
เจ้าของที�ดินอาจมีผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกบักรรมสทิธิgในอาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ในกรณีดงัตอ่ไปนี & 

ก.  เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที�ดินหรือสัญญาเช่าที�ดินที�กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหน้าที�จาก     
บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ระงับสิ &นลงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หากเจ้าของ            
ที�ดินประสงค์จะรับโอนกรรมสิทธิgในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี กองทุนรวมมีหน้าที�ต้องส่งมอบและโอน
กรรมสิทธิgในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่เจ้าของที�ดินโดยเจ้าของที�ดินจะชําระค่าตอบแทนการรับ      
โอนกรรมสิทธิgดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมจํานวน 500,000 บาท โดยกองทุนรวมอาจต้องรับภาระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิgในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ทั &งหมดหรือบางส่วน 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที�เจ้าของที�ดินไม่ประสงค์จะรับโอนกรรมสิทธิgในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และ   
กําหนดให้กองทุนรวมรื &อถอนโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี กองทุนรวมต้องดําเนินการดังกล่าวรวมถึง 
ดําเนินการให้ที�ดินที�เช่ากลบัสูส่ภาพเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเอง 

ข. ในกรณีที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ๆ เวนคืนอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ทั &งหมดหรือบางส่วน ให้มีการ 
แบ่งค่าชดเชยสําหรับการเวนคืนอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ที�กองทุนรวมได้รับจากส่วนราชการหรือ           
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง (ไม่รวมค่าชดเชยสําหรับการเวนคืนที�ดินซึ�งเป็นที�ตั &งของอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี)            
มาแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่านับจากวันที� 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที� 31 ธันวาคม               
2578/1 โดยแบ่งค่าชดเชยดังกล่าวออกเป็น 360 ส่วน และให้กองทุนรวมได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวน   
ระยะเวลาการเช่าที�ยังคงเหลืออยู่ และให้เจ้าของที�ดินได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที�        
ผ่านมาแล้ว ทั &งนี & การนับระยะเวลาดังกล่าวให้นับเป็นเดือนโดยเริ�มนับในเดือนที�มีการเวนคืน และให้           
นบัเดือนดงักลา่วเป็นระยะเวลาการเช่าที�ผา่นมาแล้ว  

                                                 

/1  สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าดงักล่าว เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาเช่าที�ดินเดิมระหว่าง บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั กบัเจ้าของที�ดินซึ�งสอดคล้องกับ

การกําหนดจํานวนค่าเช่าที�ดินเดิม เมื�อกองทุนรวมเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที�ดินโดยรับโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาเช่าที�ดินจากบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์              
แมนเนจเม้นท์ จํากดั โดยมไิด้มีการแก้ไขอตัราค่าเช่าที�ดิน กองทนุรวมและเจ้าของที�ดินจึงมไิด้แก้ไขสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าดงักล่าวแต่ประการใด 
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หากอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถูกเวนคืนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการดําเนินการโครงการ      
ตอ่ไปได้ทั &งหมดหรือบางสว่นในสาระสาํคญั ให้สญัญาเช่าที�ดินระงบัสิ &นลง 

3. โครงการเวฟ เพลส 

(1) โครงสร้างการลงทนุ 

(1.1) ลกัษณะการลงทนุ : ซื &ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั &งส่วน  
ควบและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง และรับโอนสิทธิการ   
เช่าที�ดิน 

(1.2) เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์/เจ้าของกรรมสทิธิg 

• ที�ดิน (รวม 2 แปลง) : 1. นางนวลสริิ  แย้มสะอาด (จํานวน 1 ปลง) 

2. นางคนงึนิจ  เตโชฬาร (จํานวน 1 แปลง) 

• อาคาร : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ 

• ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
พร้อมทั &งส่วนควบและ
อปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 

: กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ 

(1.3) ระยะเวลาการเช่าคงเหลอืตามสญัญาเช่าที�ดิน : ประมาณ  24 ปี  (นับจากวันที�  30  
มิถุนายน 2549) โดยสัญญาเช่ า     
ดังกล่าวสิ &นสุด ณ วันที�  1 ตุลาคม                               
2573 

(1.4) ราคาที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ : ไมเ่กิน 1,772 ล้านบาท 

อนึ�ง ที�ดินดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้ภาระจํายอมของที�ดินโฉนดเลขที� 2674 3007 11108     
และ 11109 ซึ�งตั &งอยู่ในทิศเหนือ โดยภาระจํายอมดังกล่าวมีขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว   
40.50 เมตร และมีวัตถุประสงค์เพื�อใช้เป็นทางเดินส่วนรวม ทั &งนี & บริษัทจัดการในฐานะ     
ตัวแทนกองทุนรวมได้ดํ า เ นินการยื� นคํ าขอผ่อนผันในการลงทุนในท รัพย์สิน ที� ติ ด                  
ภาระจํายอมนั &นต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.        
ได้ให้ความเห็นชอบในการลงทนุนั &น ๆ เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

(2) สถานที�ตั &ง 

โครงการเวฟ เพลส เป็นอาคารสํานักงานซึ�งสร้างเสร็จเมื�อปี 2542 ตั &งอยู่ ณ เลขที� 55                                   
ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั ซึ�งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและสามารถเชื�อมต่อกับ                                
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีเพลนิจิต โดยทางเดินเชื�อม ณ ชั &น 2 ของอาคาร 
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(3) ลกัษณะเฉพาะ 

โครงการเวฟ เพลส เป็นอาคารสํานกังานที�ตั &งอยู่บนที�ดินซึ�งมีเนื &อที�ทั &งหมด 2 ไร่ 3 งาน 99 
ตารางวา หรือ 4,796 ตารางเมตร โดยมีทั &งหมด 21 ชั &นและมีชั &นใต้ดิน 2 ชั &น ซึ�งมีพื &นที�รวม 
46,675 ตารางเมตรโดยเป็นพื &นที�ให้เช่าสทุธิทั &งหมด 24,886 ตารางเมตร โดยอาคารสามารถ
แบง่ได้ออกเป็น 3 สว่นหลกัประกอบด้วย  

� สว่นที�หนึ�งเป็นพื &นที�สําหรับจอดรถ ประกอบด้วยชั &น B1 ถึง B2 เต็มชั &นและพื &นที�
ทางด้านหลงัของอาคารของชั &น 1 ถึง ชั &น 6 โดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 353 คนั  

� สว่นที�สองในบริเวณชั &น 1 ถึงชั &น 6 เป็นพื &นที�ให้เช่าอาคารศนูย์การค้า โดยมีพื &นที�ให้
เช่าสทุธิทั &งหมด 5,862 ตารางเมตร โดยในสว่นนี &มีบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั 
(มหาชน) ซึ�งเป็นหนึ�งในผู้ เช่ารายใหญ่ได้เช่าพื &นที�ในบริเวณชั &น 2 ถึงชั &น 5 ซึ�งมีพื &นที�จํานวน 
4,926 ตารางเมตร 

� สว่นที�สามในบริเวณชั &น 7 ถึงชั &น 21 เป็นพื &นที�ให้เช่าอาคารสาํนกังาน  โดยมีพื &นที�ให้
เช่าสทุธิทั &งหมด 19,024 ตารางเมตร 

(4) ระบบสาธารณปูโภค 

โครงการเวฟ เพลส  มีระบบสาธารณูปโภคหลกัประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภยั 
พร้อมระบบ CCTV ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกนัอคัคีภยัที�มีทั &งเครื�องตรวจจบัความร้อน
และควนัเป็นเครื�องรับสญัญาณ อีกทั &งยงัมีระบบสปริงเกอร์ในอาคาร  ลิฟท์จํานวน 9 ชุด และ
บนัไดเลื�อนจํานวน  2 ชดุ 

 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Central Chiller with Variable Air Volume (VAV) 

ลฟิท์โดยสาร ลฟิท์โดยสารจํานวน 6 ชดุ บรรทกุ 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 210 เมตร/นาที 
ลฟิท์โดยสารในอาคารจอดรถจํานวน 2 ชดุ บรรทกุ 1,350 กิโลกรัม และ 
ลฟิท์บริการ 1 ชดุ บรรทกุ 1,600 กิโลกรัม 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั มีตู้ควบคมุระบบ Fire Alarm Control มีเครื�องตรวจจบัควนัและความ    
ร้อน มีสปริงเกอร์ ทํางานระบบอตัโนมตั ิ

ระบบดแูลรักษาความ
ปลอดภยั 

ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษาความ 
ปลอดภยั 24 ชั�วโมง 

(5) การจดัการ 

ก่อนวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์  จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์   ซึ�งได้รับการแต่งตั &งจากบริษัทจดัการของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ 
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แอนด์ เฮ้าส์ ซึ�งเป็นเจ้าของอาคารเป็นผู้ดําเนินการและบริหารจดัการโครงการเวฟ เพลส โดย
ภายหลงัจากที�กองทนุรวมได้เข้าลงทนุในโครงการเวฟ    เพลส แล้ว บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) จะยงัคงทําหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการเวฟ เพลส เพื�อประโยชน์
ของกองทนุรวมตอ่ไป 

(6) ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 โครงการเวฟ เพลส มีผู้ เช่าพื &นที�สาํนกังานจํานวน 41 ราย และผู้ เช่า
รายยอ่ยจํานวน 23 ราย โดยผู้ เช่า 10 อนัดบัแรกของโครงการเวฟ เพลส ที�พิจารณาจากค่าเช่า
รายเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.72   ของค่าเช่ารายเดือนรวมของโครงการเวฟ เพลส ในเดือน
มิถนุายน 2549 และคิดเป็นร้อยละ 74.7 ของพื &นที�ให้เช่าสทุธิ มีดงันี & 

1. บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

2. บริษัท แกลก็โซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากดั  

3. บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จํากดั  

4. บริษัท ศิรินสยาม อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  

5. อาดิดาส-ซาโลมอน อินเตอร์เนชั�นแนล ซอร์สซิ�ง ลมิิเต็ด สาํนกังานผู้แทนในประเทศไทย 

6. โครงการ อาหารโลก  

7. บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จํากดั  

8. บริษัท มินีแบไทย จํากดั  

9. บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

10. บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(7) การประกนัภยั 

ณ วันที�  30 มิถุนายน 2549 เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จัดให้มีการทําประกันภัยดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี & 

บริษัทประกนัภยั : บริษัท ประกนัภยั ศรีเมือง จํากดั 

ทรัพย์สนิที�เอาประกนั : อาคารและบคุคลภายนอก 

ผู้ เอาประกนัภยั : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ระยะเวลาการรับประกนั : 1 ปี เริ�มตั &งแต ่31 ธนัวาคม 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 2549 

วงเงินประกนั : 1,116 ล้านบาท 
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ภายหลงัจากวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

ก. กองทนุรวมจะเข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วแทนกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ข. เพื�อให้กองทุนรวมสามารถมีรายได้ในระหว่างระยะเวลาที�มีการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
กองทนุรวมจะจดัให้มีการประกนัภยัสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance 
Policy) โดยจะจดัให้มีการชดเชยค่าสญูเสียรายได้จากค่าเช่าในระหว่างที�มีการซ่อมแซมโครงการเวฟ เพลส 
ในระยะเวลาที�กําหนด 

(8) ข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโครงสร้างการลงทนุโดยการรับโอนสทิธิการเช่า 

ก. ภายใต้สญัญาเช่าที�ดินที�กองทนุรวมรับโอนสิทธิและหน้าที�มาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที�ดินหรือสญัญาเช่าที�ดินที�กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหน้าที�จาก
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระงบัสิ &นลงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า กรรมสิทธิgใน
โครงการเวฟ เพลส จะตกเป็นของเจ้าของที�ดินภายใน 120 วนันบัจากวนัที�สญัญาเช่าที�ดินสิ &นสดุลง 

ข. สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเข้าลงทุนของกองทุนรวมในโครงการเวฟ เพลส มิได้กําหนดหน้าที�ของ
คูส่ญัญาในกรณีที�มีการเวนคืนที�ดินที�เป็นที�ตั &งของอาคารเวฟ เพลส ไว้โดยเฉพาะเจาะจง ดงันั &น หากโครงการ
เวฟ เพลส อยู่ภายใต้การเวนคืน กองทุนรวมและคู่สญัญาอื�นที�เกี�ยวข้องต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง  
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ตารางสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

ดับที= ชื=อโครงการ รายละเอียด ที=ดินโฉนด
เลขที= 

พื 
นที= 
(ไร่) 

เจ้าของกรรมสิทธิc  
ในที=ดิน 

เจ้าของกรรมสิทธิc  
ในสิ=งปลูกสร้าง 

ปีที=ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

พื 
นที=ให้เช่า
สุทธิ 

(ตร.ม.) 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) 

โดย  
ซีบี ริชาร์ด 

เอลลิส 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) 

โดย กรุงเทพ
ประเมินราคา 

ราคาที=
กองทุน
รวมเข้า

ลงทุนครั
ง
แรก 

(ล้านบาท) 

1. คิวเฮ้าส์ เพลินจิต อาคารสํานกังาน 
 

3541 1-1-63 บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ 
จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ 
จํากดั (มหาชน) 

2541 10,825 989.5 878.8 ไมเ่กิน 819 

2. คิวเฮ้าส์ ลมุพินี อาคารสํานกังาน 
และร้านค้า 

620 
 584 
4918 

-0-85 10
8  

-0-20 10
5  

0-0-04 

1. คณุหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ 
อยธุยา  

บริษัท เซ็นเตอร์
พอยท์ แมเนจเม้นท์ 
จํากดั 

2549 68,272 5,566.8 5,240.87 ไมเ่กิน 
5,102 

  619 
585 -1-15 10

6  

2-3-05 10
9  

2. นายอทุยัพนัธ์ 
จาติกวณิช 

      

  617 2-2-86 10
7  3. นางสิริมา  

นายชาย  
นายชาญ และ
นางสาวกรกฎ  
ศรีวิกรม์ 

      

3. เวฟ เพลส อาคารสํานกังาน 
และร้านค้า 

11106 1-1-57 1. นางนวลสิริ 
แย้มสอาด 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

2542 24,886 1,978 1,876.36 ไมเ่กิน 
1,772 

  11107 1-2-42 2. นางคนึงนิจ 
เตโชฬาร 
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4.1.2 ข้อมูลทางสถติิ 

พื &นที�ให้เช่าสทุธิและสดัสว่นรายได้ของทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

ตารางตอ่ไปนี &แสดงข้อมลูเกี�ยวกบัปีที�เริ�มประกอบกิจการ พื &นที�รวม พื &นที�ให้เช่าสทุธิ และรายละเอียดของรายได้
ที�ได้รับจากทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก สําหรับรอบระยะเวลาสิบสองเดือนสิ &นสุด ณ วันที� 31 
ธนัวาคม 2546 วนัที� 31 ธนัวาคม 2547 วนัที� 31 ธันวาคม 2548 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ &นสดุ ณ วนัที� 30 
มิถนุายน 2549 

ทรัพย์สิน 
ปีที=เริ=ม

ประกอบ
กิจการ 

จาํนวน
พื 
นที=รวม ณ 

วันที= 30 
มิถุนายน 

2549 

จาํนวน
พื 
นที=ให้เช่า

สุทธิ ณ 
วันที= 30 
มิถุนายน 

2549 

ร้อยละของ
พื 
นที=ให้เช่า
สุทธิรวม 

รายได้ประจาํปีสาํหรับ
รอบ 12 เดือนสิ 
นสุด ณ 

วันที= 31 ธันวาคม 

รายได้
สาํหรับรอบ 

6 เดือน
สิ 
นสุด ณ 
วันที= 30 
มิถุนายน 

ร้อยละของรายได้
ประจาํปีต่อ 

รายได้รวมรอบ 12 
เดือนสิ 
นสุด ณ วันที= 

31 ธันวาคม 

ร้อยละของ
รายได้ต่อ 
รายได้รวม

รอบ 6 เดือน
สิ 
นสุด ณ วันที= 
30 มิถุนายน 

  
(ตร.ม.) (ตร.ม.) (ร้อยละ) 

2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 

  (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

โครงการคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิต 

2541 22,520 10,825 10.4 45.9 55.2 61.9 32.3 27.5 29.7 29.9 17.6 

โครงการคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินี 

2549 134,123 68,272 65.7 N/A N/A N/A 75.7 N/A N/A N/A 41.3 

โครงการเวฟ 
เพลส 

2542 46,675 24,886 23.9 120.9 130.8 145.4 75.2 72.5 70.3 70.1 41.0 

รวม  203,318 103,983 100 166.9 186.0 207.3 183.2 100 100 100 100 
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การเช่าพื &นที� 

ตารางตอ่ไปนี &แสดงข้อมลูเกี�ยวกบัอตัราการเช่าพื &นที�เฉลี�ยและอตัราคา่เช่ารายเดือนเฉลี�ย สําหรับรอบระยะเวลา 
บัญชีสิ &นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2546 2547 และ 2548 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ &นสุด ณ วันที� 30 
มิถนุายน 2549  

  
รอบ 12 เดือน สิ 
นสุด 
ณ วันที= 31 ธันวาคม 

รอบ 6 เดือน  
สิ 
นสุด ณ วันที= 30 

มิถุนายน   

  2546 2547 2548 2549  

อัตราการเช่าพื 
นที=เฉลี=ย      

โครงการควิเฮ้าส์ เพลินจิต  84.3 97.2 97.8 88.4 

โครงการควิเฮ้าส์ ลมุพินี  N/A N/A N/A 27.4 

โครงการเวฟ เพลส  97.5 100.0 100.0 100.0 

อัตราค่าเช่ารายเดือนเฉลี=ย 
ต่อตารางเมตร (บาท)      

โครงการควิเฮ้าส์ เพลินจิต  295.0 330.9 382.4 434.2

โครงการควิเฮ้าส์ ลมุพินี  N/A N/A N/A 568.4

โครงการเวฟ เพลส  327.2 356.6 397.5 409.3

 

ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2549 ผู้ เช่าทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกมีหลายประเภท โดยมีผู้ เช่าทั &งหมด 
126 ราย ทั &งนี & ผู้ เช่าสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียงหรือ บริษัทข้ามชาติ เช่น ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ &ง 
คอร์ปอเรชั�น จํากดับริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) 
จํากดั และ บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น (โปรดดขู้อมลูเกี�ยวกบัรายชื�อผู้ เช่า 10 อนัดบัแรกใน
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกในข้อมลูทั�วไปของแตล่ะโครงการ) 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า 

ตารางต่อไปนี &แสดงข้อมูลของผู้ เช่าในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทุนครั &งแรกโดยพิจารณาจากประเภทการ
ประกอบธุรกิจของผู้ เช่าและพื &นที�ให้เช่าสทุธิ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 

ประเภทการประกอบธุรกิจ  พื 
นที=ให้เช่าสุทธิที=เช่า  

ร้อยละของยอดรวม
พื 
นที=ให้เช่าสุทธิของ

อาคารสํานักงาน  

  (ตร.ม.)  (ร้อยละ)  

  ธนาคาร ................................................................................................ 9,792  9.4  

  อสงัหาริมทรัพย์  ........................................................................................... 6,370  6.1  

  เวชภณัฑ์ ................................................................................................ 6,246  6.0  

  วสัดกุ่อสร้าง................................................................................................ 4,926  4.7  

  ที�ปรึกษาตา่ง ๆ  ............................................................................................ 4,400  4.2  

  ธุรกิจประเภทอื�น ๆ  ................................................................ 30,831  29.6  

  พื &นที�วา่ง  ................................................................................................ 41,418  39.8  

  103,983  100.0  

ข้อมลูการเช่า 

ตารางต่อไปนี &แสดงข้อมลูเกี�ยวกับวนัหมดอายขุองสญัญาเช่าของผู้ เช่าในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทุนครั &ง
แรก ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 

รอบ 12 เดือนสิ 
นสุด  
ณ วันที= 31 ธันวาคม  

สัญญาเช่าที=จะ 
หมดอายุ  

พื 
นที=ให้เช่าสุทธิที=จะ
หมดอายุ  

รายได้ค่าเช่าของ 
สัญญาเช่าที=จะ 

หมดอายุ   

  (จาํนวน)  (ร้อยละ)  (ตร.ม.)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)   

2549  .......................   25  20  5,545  9  26.2  7   

2550 ........................   33  26  14,415  23  71.1  19   

2551 ........................   30  24  24,246  39  172.5  45   

2552 และหลงัจากนั &น   38  30  18,359  29  110.9  29   

รวม .........................   126  100  62,565  100  380.8  100   
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4.1.3 เงื=อนไขการเข้าลงทุนโดยกองทุนรวม 

ภายหลงัจากวนัที�บริษัทจดัการได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั $งแรกโดยเร็ว โดยจะกําหนดให้มีการดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั $ง
แรกทั $งหมดในวนัเดียวกนั และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที� 31 มกราคม 2550 

ในกรณีที�กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกบัการเข้าลงทนุของกองทนุรวมสาํหรับทรัพย์สินที�กองทนุ
รวมเข้าลงทุนครั $งแรกโครงการใดโครงการหนึ�งภายใน 15 วันนบัจากวันที�จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
กองทนุรวมอาจพิจารณา (1) ยกเลิกการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทนุครั $งแรกทั $งหมด หรือ (2) ขยาย
ระยะเวลาดงักลา่ว โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ อนึ�ง ในการพิจารณาดําเนินการตาม (1) หรือ (2) 
ดงักลา่วให้พิจารณาถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

หากกองทุนรวมพิจารณาจะยกเลิกการเข้าลงทุนตามรายละเอียดที�กําหนดข้างต้นหรือการดําเนินการทางทะเบียน
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกไมแ่ล้วเสร็จภายในวนัที� 31 มกราคม 2550 ให้ถือเป็นเหตแุห่งการเลิก
กองทนุรวมโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ 34 และข้อ 35 ตอ่ไป 

4.1.4 โครงสร้างของกองทุนรวมในการบริหารจัดการทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

กองทนุรวมจะแตง่ตั &ง และ/หรือดําเนินการให้มีบคุคลต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารจดัการทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรก โดยกองทนุรวมเข้าทําสญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ เป็นต้น 

แผนผงัตอ่ไปนี &แสดงถึงโครงสร้างของกองทนุรวมในการบริหารจดัการทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้คําปรึกษาในการลงทนุ 

ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ
ในการลงทนุของกองทนุรวม 
และการจดัการทรัพย์สินของ

กองทนุรวม 

ให้คําปรึกษาในการลงทนุ ที=ปรึกษากองทุนรวม 

ถือครองกรรมสิทธิg
หรือสิทธิการใช้
ประโยชน์ภายใต้

สญัญาเช่า 
ระยะยาว ค่าธรรมเนียม 

ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียม 
การจดัการ 

ออกและเสนอขาย 
หน่วยลงทนุ 

ถือหน่วยลงทนุ 

บริหารจดัการ 

กระทําการแทน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมกองทุนรวม  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ทรัพย์สินที=เป็นอาคาร
สาํนักงาน ผู้เช่า 

สญัญาเช่า
และสญัญา

บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
การบริหารทรัพย์สิน 

บริหารทรัพย์สิน 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

ค่าเบี &ยประชมุ รายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียม 
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บริษัทจดัการได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะ
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ย
ของบริษัท ควอลิตี &  เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ บุคคลที�เกี�ยวข้องกบัเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างระมัดระวังเพื�อขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมที�อาจเกิดขึ &น และเพื�อให้มีความมั�นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ
ประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

4.1.5 การทาํธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที=เกี=ยวข้อง 

การลงทนุครั &งแรกของกองทนุรวมโดยการซื &อ เช่า และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่านั &น มีลกัษณะเป็นการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของหรือมี
สทิธิเหนืออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอยูก่่อนวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

ลําดับ ชื=อโครงการ รายละเอียด การลงทุนของกองทุนรวม 

1. โครงการควิเฮ้าส์ เพลินจิต อาคารสํานกังาน กองทุนรวมเข้าทําสัญญาเช่าอาคารซึ�งตั &งอยู่ ณ เลขที� 598 
ถนนเพลินจิต และที�ดินจาก บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) 

2. โครงการควิเฮ้าส์ ลมุพินี อาคารสํานกังาน 

และร้านค้า 
กองทนุรวมซื &ออาคารซึ�งตั &งอยู่ ณ เลขที� 1 ถนนสาทรใต้ และ
รับโอนสิทธิการเช่าที�ดินจากบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจ
เม้นท์ จํากดั 

3. โครงการเวฟ เพลส อาคารสํานกังาน 
และร้านค้า 

กองทนุรวมซื &ออาคารซึ�งตั &งอยู่ ณ เลขที� 55 ถนนวิทยุ และรับ
โอนสิทธิการเช่าที�ดินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์
แอนด์เฮ้าส์ 

4.1.6 ข้อมูลเพิ=มเติมอื=น ๆ ของทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

(1) ทรัพย์สินทางปัญญา 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขที� กําหนดในสัญญาต่าง ๆ ที� เกี�ยวกับการเข้าลงทุนครั &งแรกของ 
กองทนุรวม ในระยะเวลาที� บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�น
แนล จํากดั ยงัคงปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ให้
สทิธิแก่กองทนุรวมในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี & 

ก. แบรนด์ “คิวเฮ้าส์ หรือ (Q. House)” 

ข. ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เกี�ยวกับการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุน         
ครั &งแรก ได้แก่ ระบบจัดซื &อ ระบบการขาย ระบบการรับ/จ่าย ระบบบัญชี และระบบอื�น ๆ          
ที�เกี�ยวข้อง 
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นอกจากนี & หากกองทุนรวมมีการใช้สิทธิตามที�กําหนดในข้อ 3.8.1 และบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) หรือบริษัท คิว.  เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ยังคงปฏิบัติหน้าที� เ ป็นผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บทบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) ให้สทิธิแก่กองทนุรวมในการใช้ประโยชน์ในแบรนด์ “คิวเฮ้าส์ (Q. House)” และ/หรือ แบรนด์ 
“เซ็นเตอร์พอยท์ (Centre Point)” รวมถึงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เกี�ยวกับการประกอบธุรกิจของ
โครงการที�กองทนุรวมใช้สิทธิซื &อ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า ได้แก่ ระบบจดัซื &อ ระบบการขาย 
ระบบการรับ/จ่าย ระบบบญัชี และระบบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(2) คดีความ 

ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทหรือคดีความใด ๆ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการเข้าลงทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดใน
รายละเอียดโครงการนี & 

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายที=เกี=ยวข้องและสิ=งแวดล้อม 

ก่อนวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ได้คํานึงถึงและปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ต่าง ๆ ที�เ กี�ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก และเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ไมเ่คยได้รับแจ้งตลอดจนไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ ทั &งที�เกี�ยวกบัการไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมในลักษณะที�อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคญัต่อกองทุนรวม หรือทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก ทั &งจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
หรือบคุคลทั�วไปที�อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานดงักลา่ว 

4.2 ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคต 

ณ สิ &นไตรมาสที� 2 ของปี 2549 อปุทานของพื &นที�อาคารสํานกังานให้เช่าในเขตพื &นที�ของกรุงเทพมหานครอยู่ที�
ระดบั 7.43 ล้านตารางเมตร โดยมีการเช่าพื &นที�โดยรวม 6.38 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นอตัราการเช่าพื &นที�
เฉลี�ยร้อยละ 85.9 ซึ�งถือเป็นการปรับตวัของอตัราการเช่าพื &นที�เฉลี�ยที�สงูขึ &นอย่างต่อเนื�องนบัตั &งแต่ปี 2543 เป็น
ต้นมา ปัจจุบนั มีโครงการอาคารสํานกังานที�อยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างจํานวน 12 โครงการที�คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในระหว่างปี 2549 ถึง 2552 คิดเป็นพื &นที�อาคารสํานกังานให้เช่าที�จะเพิ�มขึ &นรวมทั &งสิ &นประมาณ 
503,825 ตารางเมตร 
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สาํหรับอปุสงค์ของพื &นที�อาคารสาํนกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร คาดวา่จะมีเพิ�มขึ &นอีกประมาณ 200,000 
ถึง 250,000 ตารางเมตรตอ่ปี ซึ�งลดลงจากอตัราการเพิ�มขึ &นในระดบั 300,000 ตารางเมตรตอ่ปีในช่วงระยะเวลา
ก่อนหน้านั &น ทั &งนี & มีสาเหตหุลกัเนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัความไมแ่นน่อนทางการเมือง 

เมื�อพิจารณาจากอุปทานที�มีอยู่อย่างจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 
เปรียบเทียบกบัอปุสงค์ที�ยงัคงมีเพิ�มสงูขึ &นอยา่งต่อเนื�องแม้จะเพิ�มขึ &นในอตัราที�ลดลง ดงันั &น ทําให้คาดการณ์ได้
วา่ตลาดอาคารสาํนกังานจะยงัอยูใ่นช่วงขาขึ &นภายใน  2-3 ปีข้างหน้า 

ในด้านของอัตราค่าเช่าของพื &นที�อาคารสํานักงานให้เช่าเฉลี�ยต่อเดือนนั &น สืบเนื�องมาจากการฟื&นตัวของ
เศรษฐกิจไทยนบัตั &งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา อตัราค่าเช่าเฉลี�ยต่อเดือนได้มีการปรับตวัสงูขึ &นอย่างต่อเนื�องมา
ตลอดโดยเฉลี�ยร้อยละ 11.0 – 15.9 ต่อปี โดยตั &งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา อาคารสํานกังานในเขตศนูย์กลางธุรกิจ
ของกรุงเทพมหานครมีอตัราเติบโตของคา่เช่าเฉลี�ยประมาณร้อยละ 5.2 ถึง ร้อยละ 22.6 ต่อปี ซึ�งได้เพิ�มขึ &นจาก
ประมาณ 307 บาทตอ่ตารางเมตร ตอ่เดือนในปี 2543 เป็นประมาณ 614 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ณ สิ &นไตร
มาส 2 ปี 2549  

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจได้ชะลอตวัลงในปี 2549 จึงทําให้มีความเป็นไปได้ว่าอตัราการเติบโต
ของคา่เช่าเฉลี�ยในปี 2549 อาจเติบโตในอตัราที�ตํ�ากว่าปี 2548 โดยคาดว่าอตัราค่าเช่าเฉลี�ยต่อตารางเมตรต่อ
เดือนมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ &นประมาณร้อยละ 12 ต่อปี ในช่วงปี 2549 – 2550  สืบเนื�องมาจากอปุสงค์ที�ยงัคงมี
มากกวา่อปุทาน (ดรูายละเอียดเพิ�มเติมในรายงานอตุสาหกรรมตามเอกสารแนบท้าย 3) 

นอกจากนี & ในสว่นของการแขง่ขนัสาํหรับการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมนั &น แม้ว่าทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทุนครั &งแรกอาจต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันกับการให้บริการให้เช่าอาคารสํานักงานแห่งอื�นของเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ หากแตก่องทนุรวมมีสทิธิในการเข้าลงทนุ  และสทิธิในการเข้าลงทนุก่อนบคุคลภายนอก (Right 
of First Refusal) ในอสงัหาริมทรัพย์บางโครงการจากบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของ



 

 

 

-24-               กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ควอลิตี & เฮ้าส์ 

 

บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ 3.8.1 ซึ�งอาจช่วยลดภาวะการแข่งขนั
ดงักลา่วได้ในระดบัหนึ�ง  

 

4.3 จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight) 

บริษัทจดัการเชื�อวา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีความนา่สนใจดงัตอ่ไปนี & 

โครงการอาคารสํานักงานทั 
ง 3 แห่งเป็นโครงการที= มีคุณภาพ ตั 
งอยู่ ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที=สะดวก 

โครงการอาคารสาํนกังานซึ�งเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกได้รับการบริหารงานที�เน้นด้านคณุภาพ
โดยได้รับการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบกล้อง CCTV ระบบป้องกันอัคคีภัยที�มีทั &งตัว
ตรวจจบัความร้อนและควนัเป็นตวัรับสญัญาณ อีกทั &งยงัมีระบบสปริงเกอร์ ระบบลฟิท์โดยสาร และลฟิท์บริการที�
มีจํานวนเพียงพอตอ่การให้บริการ นอกจากนี & ยงัมีช่างซอ่มบํารุง เพื�อแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ &นได้ทนัทว่งที เจ้าหน้าที�
ดูแลรักษาความสะอาด เพื�อคอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร และยังมีทีมงานที�ตรวจระบบ
สาธารณปูโภค สภาพของอปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั อย่างสมํ�าเสมอ และตามระยะเวลาที�
กําหนดตามมาตรฐาน 

โครงการอาคารสํานกังานดงักล่าวยังถือได้ว่าเป็นโครงการอาคารสํานกังานชั &นนําของกรุงเทพมหานคร โดย
โครงการอาคารสํานักงานแต่ละแห่งตั &งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ และมีการคมนาคมที�สะดวก อาทิ ระบบ
คมนาคมสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และ /หรือ รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถแท็กซี� และรถประจํา
ทาง และอยูริ่มถนนสายหลกัที�สาํคญั 

มีการให้บริการและการบริหารอาคารสํานักงานภายใต้แบรนด์ชั 
นนําที= เป็นที= รู้ จักของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของอาคารสาํนักงาน 

โครงการอาคารสํานกังานซึ�งเป็นทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกเป็นทรัพย์สินที�มีการบริหารอาคาร
สํานกังานภายใต้แบรนด์ คิวเฮ้าส์ และ เวฟ เพลส ก่อนวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก และจะใช้แบรนด์
ดงักลา่วตอ่ไปภายหลงัจากที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ตราบเทา่ที�บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ
บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ยงัคงปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที� 
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ทั &งนี & แบรนด์ดงักลา่วเป็นแบรนด์ที�มีชื�อเสยีงในด้านการให้บริการอาคารสํานกังาน
และเป็นที�รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการอาคาร
สาํนกังาน 

บริษัท ควอลิตี 
 เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั=นแนล จํากัด ซึ=งเป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ที= มีประสบการณ์และมีชื=อเสียง ในด้านการพัฒนา บริหาร และให้เช่าพื 
นที=
อาคารสาํนักงาน 

บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด เป็นผู้ประกอบการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ในกรุงเทพมหานครที�มีประสบการณ์และมีชื�อเสียง ในด้านการพฒันา บริหาร และให้
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เช่าพื &นที�อาคารสาํนกังานในเขตศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร  โดยมีการดําเนินงานที�มีความต่อเนื�องมา
นานกวา่ 23 ปี 

ทั &งนี & ภายหลงัจากวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนแล้ว บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท คิว. เอช. 
อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จะปฏิบัติหน้าที�เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกต่อไป โดยจะบริหารจดัการทรัพย์สินที� 
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก  ทั &งในด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายกบัลกูค้าที�
เป็นนิติบคุคล (Corporate Client) การจัดทําสื�อโฆษณา จัดหาเครือข่ายในการเสนอการให้บริการแก่ลกูค้า 
ระบบกลางในการจดัซื &อ ระบบการบํารุงรักษาอาคาร และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการบริหาร
จดัการดงักลา่วถือได้ว่ามีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) เนื�องจากบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) มีโครงการอาคารสํานกังานที�อยู่ภายใต้การบริหารจํานวน 6   โครงการ ซึ�งทําให้สามารถใช้ทรัพยากร
ตา่ง ๆ ร่วมกนัได้ ปัจจยัเหลา่นี &ย่อมสง่ผลให้กองทนุรวมได้รับประโยชน์อนัเกิดจากประสบการณ์และชื�อเสียงใน
การดําเนินธุรกิจของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น 

มีผลการดาํเนินงานที=ดีอย่างต่อเนื=อง 

โครงการอาคารสาํนกังานซึ�งเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมีอตัราการเช่าพื &นที�อาคารสาํนกังานโดย
เฉลี�ยมากกวา่ร้อยละ 90 ในปี 2547 และ 2548 สาํหรับโครงการควิเฮ้าส์ เพลนิจิต  และโครงการเวฟ เพลส  

สําหรับโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ซึ�งได้เริ�มให้บริการในเชิงพาณิชย์ในปี 2549 นั &น มีอัตราการเช่าพื &นที�อาคาร
สาํนกังาน ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 ประมาณร้อยละ 41 โดยมีแนวโน้มผลการดําเนินงานที�นา่จะดีขึ &นในอนาคต 
เนื�องจากบริษัทจดัการคาดว่า อตัราการเช่าพื &นที�อาคารสํานกังานโดยเฉลี�ยของโครงการคิว เฮ้าส์ ลมุพินีจะเพิ�ม
สงูขึ &นภายหลงัจากการให้บริการในเชิงพาณิชย์แบบเต็มศกัยภาพ 

มีผู้เช่าที=หลากหลายและมีความมั=นคง 

เนื�องจากผู้ เช่าทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกมีหลายประเภทธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทย 
ที�มีชื�อเสยีง ตลอดจนบริษัทข้ามชาติ และสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ &ง คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล  (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท  
อาดิดาส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน)  ซึ�งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที�มีฐานะการดําเนินงานที�มั�นคง ซึ�งปัจจัยเหล่านี &ย่อมจะช่วยส่งผลดีต่อ 
ผลประกอบการอาคารสาํนกังานของกองทนุรวม 

แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื=องของธุรกิจให้เช่าพื 
นที=อาคารสาํนักงานในอนาคต 

ปัจจุบนั มีพื &นที�อาคารสํานกังานให้เช่าที�จะเพิ�มขึ &นในระหว่างปี 2549 ถึง 2552 รวมทั &งสิ &นประมาณ 503,825 
ตารางเมตร โดยจะมาจากโครงการอาคารสํานักงานที�กําลงัอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างในเขตพื &นที�ของ
กรุงเทพมหานครจํานวน 12 โครงการ ในขณะที�ความต้องการพื &นที�อาคารสํานักงานให้เช่าในเขตพื &นที�ของ
กรุงเทพมหานครนั &น คาดว่าจะมีเพิ�มขึ &นอีกประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ตารางเมตรต่อปี ซึ�งจะเห็นได้ว่าการ
เพิ�มขึ &นของอปุทานมีอยูอ่ยา่งจํากดั ในขณะที�อปุสงค์ยงัคงมีเพิ�มสงูขึ &นอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งปัจจยันี &จะทําให้ทรัพย์สนิที� 
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กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกมีความได้เปรียบทางด้านความพร้อมที�จะรองรับความต้องการของผู้ เช่าพื &นที� 
อาคารสาํนกังานที�มีสงูขึ &นอยา่งตอ่เนื�อง 

มีโอกาสที=จะได้รับผลตอบแทนที=สูงขึ 
นในอนาคต ทั 
งจากการบริหารทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั
งแรก และจากการลงทุนของกองทุนรวมในอนาคต 

เนื�องจากโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ได้เริ�มประกอบการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ดงันั &น บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด จึงให้การสนับสนุนในการดําเนินการของ 
กองทนุรวมโดยเข้ารับประกนัผลกําไรสทุธิ (Net Property Profit) ของโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ในรอบปีบญัชี 2550 
ปีบญัชี  2551 และปีบญัชี  2552 ในจํานวน 435 ล้านบาท 450 ล้านบาท และ 465 ล้านบาท ตามลําดบั ทั &งนี & 
เป็นไปตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 3.6 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

นอกจากนี & ทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมีแนวโน้มที�จะให้ผลตอบแทนในอตัราที�สงูขึ &นในอนาคตจาก
การเพิ�มขึ &นของจํานวนผู้ เช่าพื &นที�อาคารสาํนกังาน และการปรับเพิ�มขึ &นของอตัราคา่เช่ารายเดือนเฉลี�ยในอนาคต 

ในอนาคต นักลงทุนยังอาจได้รับผลตอบแทนที�เพิ�มขึ &นจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม ซึ�งประกอบด้วย
ผลตอบแทนที�กองทุนรวมจะได้รับจากสิทธิในการลงทุนก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) และ
ผลตอบแทนที�จะได้รับจากสทิธิในการเข้าลงทนุจากโครงการของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) หรือบริษัท
ยอ่ยของบริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ทั &งนี & เป็นไปตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในหวัข้อการลงทนุของกองทนุ
รวมในอนาคตตามข้อ 3.8 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี &  

ผู้ลงทุนครั
งแรกซึ=งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกลงไม่จาํหน่าย จ่าย หรือโอนหน่วยลงทุนในระยะเวลา
ที=กาํหนดซึ=งจะส่งผลให้ราคาซื 
อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เปลี=ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญอนั
เนื=องมาจากความต้องการขายหน่วยลงทุนที=เพิ=มมากขึ 
น 

ผู้ลงทนุครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการจองซื &อหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที�เสนอขาย โดยตกลงที�จะไม่จําหน่าย จ่าย หรือโอนหน่วยลงทุนทั &งหมดหรือบางส่วนให้แก่
บคุคลภายนอกภายในระยะเวลา 18 เดือนนบัจากวนัที�หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเริ�มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์
วนัแรก และตกลงจะถือหน่วยลงทนุในจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้
ทั &งหมดของกองทนุรวมเมื�อสิ &นสดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 18  เดือนภายหลงัจาก
วนัที�ครบกําหนดระยะเวลา 18 เดือนแรก ซึ�งการมีข้อตกลงดงักล่าวน่าจะช่วยสนบัสนุนให้ราคาหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเข้าทําการซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์ไมเ่ปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

วนัที�ครบกําหนดระยะเวลา 18 เดือนแรก ซึ�งการมีข้อตกลงดงักล่าวน่าจะช่วยสนบัสนุนให้ราคาหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเข้าทําการซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์ไมเ่ปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

มีกลยุทธ์ในการลงทุนที= มุ่งเน้นการกระจายความเสี=ยง และก่อให้เกดิความมั=นคงของอตัราลตอบแทน
และการเพิ=มขึ 
นของอัตราผลตอบแทนในอนาคต 
เนื�องจากกองทุนรวมนี &ได้รับการจัดตั &งขึ &นโดยมีวตัถุประสงค์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�หลากหลายไม่จํากัด
เฉพาะโครงการอาคารสํานักงานเพียงอย่างเดียวเท่านั &น โดยกองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ที�จะลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื�น ๆ ซึ�งอาจมีอตัราผลตอบแทนที� 
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สงูกว่าอีกด้วย ทั &งนี & วตัถปุระสงค์และนโยบายในการลงทนุของกองทุนรวมในลกัษณะดงักล่าวนอกจากจะเป็น 
การกระจายความเสี�ยงแล้ว ยงัสง่ผลให้กองทนุรวมมีโอกาสได้รับอตัราผลตอบแทนที�มีความมั�นคงและมีแนวโน้มที�
สงูขึ &นกวา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพียงประเภทเดียวกนัอีกด้วย  

4.4 กลยุทธ์ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์  

วัตถุประสงค์หลัก 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์หลกัที�จะให้กองทนุรวมมีการเติบโตอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อที�จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับ
เงินปันผลอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�องในระยะยาว  รวมทั &งเพื�อให้เกิดผลดีที�สดุตอ่การพฒันาและเพิ�มคณุภาพของ
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุ 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน  

บริษัทจัดการประสงค์ที�จะมุ่งเน้นถึงการดําเนินการของอสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภท เพื�อให้กองทุนรวมได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุที�สงู 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการจะควบคมุผลการดําเนินงานในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณประจําปีที�
ต้องใช้และผลตอบแทนเฉลี�ยของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงผลประกอบการของกองทนุรวม 
ในปีที�ผ่านมา เพื�อให้การประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภทได้รับผลกําไร กองทุนรวมตั &งใจจะ
วิเคราะห์อสงัหาริมทรัพย์ที�มีผลประกอบการที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างละเอียด และจะดําเนินการร่วมกับ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในการพฒันาแผนงานในการดําเนินการเพื�อปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
อสงัหาริมทรัพย์แตล่ะประเภท 

นอกจากนั &น บริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและพฒันา
ความสมัพันธ์กับลูกค้าพร้อมทั &งบริหารจัดการให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่ารายเดือนเฉลี�ยอยู่ในระดับที�
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุรวม ในขณะเดียวกนั บริษัทจดัการจะควบคมุและลดต้นทนุด้านการตลาดและ
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิที�เป็นอาคารสาํนกังาน    

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์การตลาดเพื=อให้ได้รับผลตอบแทน  

ในการสร้างผลกําไรของกองทนุรวมในสว่นของการลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกเพื�อให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมรวมถึงการประเมินและการ
ปรับเปลี�ยนอตัราคา่เช่าให้เป็นไปตามรูปแบบและความต้องการในการใช้บริการของลกูค้าเพื�อให้มีอตัราการเช่า
สงูสดุ และเพื�อเพิ�มรายได้ของกองทนุรวม 

นอกจากนี &  บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแนะนําวิธีการทางการ
ตลาดที�เหมาะสมเพื�อขยายแบรนด์ เพิ�มความคุ้นเคยในแบรนด์ และเป็นที�รู้จกัในแบรนด์ ซึ�งวิธีการทางการตลาด
ดงักลา่วรวมถึง 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและระดับเศรษฐกิจ 

บริษัทจดัการจะร่วมมือกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์
พร้อมทั &งควบคมุและลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อคณุภาพของการให้บริการ
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นอกจากนั &น กองทนุรวมจะใช้พื &นที�บางสว่นของอาคารเพื�อประโยชน์ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายกบับคุคล
ทั�วไปที�คาดว่าจะเป็นผู้ ใช้บริการของกองทุนรวมเพื�อลดค่าคอมมิชชั�น ในการหาผู้ เช่ารายใหม่ ทั &งนี & การลด
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการมุ่งหมายที�จะดําเนินการร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื�อ
เพิ�มผลกําไรตอ่ไปในภายหน้า  

ผู้จดัการกองทนุรวมเชื�อว่า การสร้างการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อาทิ การจดัซื &อวตัถดุิบหรือ
สินค้าที�ใช้ในการประกอบธุรกิจทั &งหมดของทรัพย์สินและระบบการเงินของทรัพย์สินทั &งหมดของกองทุนรวม  
จะสง่ผลให้กองทนุรวมสามารถลดคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ได้ 

การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื=อง 

บริษัทจดัการจะประสานงานกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิด เพื�อเพิ�มศกัยภาพของทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม โดยการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคาร การบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ดูใหม่ และซ่อมแซมทรัพย์สินให้
เหมาะสมกบัการใช้งาน เพื�อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าที�มีกําลงัซื &อสงู โดยการบํารุงรักษาทรัพย์สินรวมถึง
ลกัษณะภายนอกและสิ�งอํานวยความสะดวกในทรัพย์สินและระดบัการบริการ ซึ�งกลยทุธ์ในการเพิ�มศกัยภาพ
ดงักลา่วรวมถึง 

การประเมินโอกาสในการเพิ�มศกัยภาพของทรัพย์สนิอยา่งสมํ�าเสมอ 

• การกําหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของทรัพย์สิน โดยปรับเปลี�ยนกลยทุธ์ทางการตลาด ระดบัการบริการ 
และการกําหนดราคาให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าในกลุม่เป้าหมายที�กําหนด 

• จัดให้มีแผนการลงทุนในทรัพย์สิน เพื�อที�จะเพิ�มศักยภาพของผลประกอบการและการแข่งขันของ
ทรัพย์สนิ และ 

• การดูแลรักษาพื &นที�หลกัของทรัพย์สินของกองทุนรวม อาทิ การปรับปรุงพื &นที�สาธารณะ และพื &นที�
สว่นกลาง การปรับปรุงพื &นที�เฉพาะสว่นให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

4.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

กองทนุรวม/บริษัทจดัการมีนโยบายที�จะดําเนินการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก
โดยนําพื &นที� เช่าของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกทั &งหมดออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า โดยผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ดําเนินการหาผู้ สนใจที�จะเช่าอาคารสํานักงานเพื�อเพิ�มอัตราการเช่าพื &นที�ด้วยการ
โฆษณาผา่นทางสื�ออินเตอร์เน็ต และทางช่องทางจดัจําหน่ายที�เกี�ยวข้อง เช่น บริษัทนายหน้า ที�ปรึกษากองทนุ
รวมทางด้านอสงัหาริมทรัพย์ เครือขา่ยลกูค้าของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์และบริษัทในเครือ รวมถึงการให้เข้าชม
สถานที�ของโครงการ และการเจรจากบัผู้ซึ�งสนใจที�จะเช่าโดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรกจะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัและพิมพ์เผยแพร่ทางสื�อตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม  

ทั &งนี & ภายหลงัจากวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกนั &น กองทนุรวมจะเข้าเป็นคูส่ญัญาภายใต้สญัญาเช่าอาคาร
สาํนกังานและสญัญาเช่าพื &นที�สว่นร้านค้า (แล้วแตก่รณี) รวมทั &งสญัญาการให้บริการสาธารณปูโภคแทนเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ในฐานะผู้ ให้เช่าและผู้ ให้บริการสาธารณปูโภค ซึ�งสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญามาตรฐาน โดยมี
หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัสาํหรับผู้ เช่าทกุราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการ
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ให้บริการเบื &องต้นส่วนใหญ่เป็นเวลา 3 ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าวางเงินมดัจําและเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาในกรณีที�ผู้ เช่าผิดสญัญา เป็นต้น โดยการเข้าทําสญัญาดงักล่าวต้องได้รับความยินยอมจาก
คูส่ญัญาภายใต้สญัญาดงักลา่ว  

นอกจากนี & เนื�องจากโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ได้เริ�มประกอบการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ดงันั &น บริษัท ควอลิตี & 
เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี & 
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จึงให้การสนับสนุนการดําเนินการของกองทุนรวมโดยเข้ารับประกันผลกําไรสทุธิของ
โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ในรอบปีบญัชี  2550 ปีบญัชี  2551 และปีบญัชี  2552 ในจํานวน 435 ล้านบาท 450  
ล้านบาท และ 465 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหากกําไรสทุธิของโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี  ในรอบปีบญัชีใดรอบปี
บญัชีหนึ�ง ณ วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมตํ�ากว่าจํานวนดงักล่าว บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ 
จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั จะชําระเงินให้แก่กองทนุรวมในจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งระหวา่ง (ก) จํานวนกําไรสทุธิที� บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เซ็นเตอร์
พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั รับประกนั กบั (ข) ผลกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจริงสาํหรับโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี 

4.6 การประมาณการรายได้ 

ประมาณการรายได้รวมของกองทนุรวมจากการหาประโยชน์ในทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกในช่วงเดือน
ตลุาคม – ธันวาคม 2549 และสําหรับปี 2550 เท่ากบั 126.7 ล้านบาท และ 929.9 ล้านบาท ตามลําดบั ทั &งนี & 
ประมาณการรายได้ดงักลา่วเป็นการประมาณการรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจากสญัญาเช่าพื &นที�และสญัญา
ให้บริการที�มีอยูใ่นวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก และสญัญาที�มีความเป็นไปได้ หรืออยู่ระหว่างตกลงกนั ซึ�งอาจ
เกิดขึ &นในอนาคตของทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก และมีการประมาณการต้นทนุการบริการคิดเป็นร้อย
ละของรายได้จากการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก     โดยกําหนดการประมาณการ
ดงักลา่วให้สอดคล้องกบัผลประกอบการในระยะเวลาก่อนวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทุนครั &งแรก  ทั &งนี & รายละเอียดจะ
ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

4.7 การลงทุนของกองทุนรวมในอนาคต 

การลงทนุตา่ง ๆ  ของกองทนุรวมต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทนุที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนที� กําหนดไว้ในข้อ 6.1 ของรายละเอียดโครงการนี &โดยมีแนวทาง 
ตามรายละเอียดและเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี & 

4.7.1 สิทธิในการเข้าลงทุนและสิทธิในการลงทุนก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) 

(1) สิทธิในการเข้าลงทุน)  

กองทนุรวมมีสทิธิเข้าลงทนุในโครงการดงัตอ่ไปนี &จากบริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) หรือ
บริษัทยอ่ยของบริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

(ก) อาคารในแตล่ะโครงการที�มีการประกอบการอยู ่ณ วนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

(1) อาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ ซึ�งมีพื &นที�ให้เช่า
สทุธิรวมประมาณ 31,000 ตารางเมตร 
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(2) เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 โครงการ ซึ�งมีพื &นที�ให้
เช่าสทุธิรวมประมาณ 61,000 ตารางเมตร 

ทั &งนี & กองทนุรวมมีระยะเวลาการใช้สิทธิภายใน 5 ปีนบัจากวนัที�หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
เริ�มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรก 

(ข) อาคารในแต่ละโครงการที�จะดําเนินการก่อสร้างภายหลงัจากวนัที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรกจํานวน 1 โครงการ โดยกองทนุรวมมีระยะเวลาการใช้สิทธิภายใน 3 
ปี นบัแตว่นัที�สญัญาเช่าของผู้ เช่ารายแรกของโครงการดงักลา่วเริ�มมีผลใช้บงัคบั 

ทั &งนี & ราคาที�กองทุนรวมลงทุนซึ�งต้องชําระให้แก่บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องและตามจํานวนที�จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2) สิทธิในการลงทุนก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal)  

ในกรณีที�บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) ประสงค์ที�จะจําหนา่ย ให้เช่า และ/หรือโอนสทิธิการเช่า สาํหรับอสงัหาริมทรัพย์บาง
โครงการในอนาคต กองทนุรวมมีสิทธิซื &อ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าโครงการดงักลา่ว
ก่อนบุคคลภายนอกจากบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท  
ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

(ก) อาคารโครงการที�มีการประกอบการอยู ่ณ วนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

(1) อาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ ซึ�งมีพื &นที�ให้เช่า
สทุธิรวมประมาณ 31,000 ตารางเมตร 

(2) เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 โครงการ ซึ�งมีพื &นที�ให้
เช่าสทุธิรวมประมาณ 61,000 ตารางเมตร 

ทั &งนี & กองทนุรวมมีระยะเวลาการใช้สทิธิภายใน 5 ปี นบัจากวนัที�หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เริ�มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรก 

(ข) อาคารโครงการที�จะดําเนินการก่อสร้างภายหลงัจากวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &ง
แรกจํานวน 1 โครงการ โดยกองทนุรวมมีระยะเวลาการใช้สิทธิภายใน 3 ปี นบัแต่
วนัที�สญัญาเช่าของผู้ เช่ารายแรกของโครงการดงักลา่วเริ�มมีผลใช้บงัคบั 

ทั &งนี & ราคาที�กองทุนรวมลงทุนซึ�งต้องชําระให้แก่บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องและตามจํานวนที�จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

4.7.2 กลยุทธ์ในการลงทุนในอนาคต 
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กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุรวม คือ จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณเขตศนูย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครเป็นหลกั โดยเน้นลงทนุในโครงการที�สร้างผลตอบแทนต่อเนื�อง ทั &งนี & กองทนุรวมมี
นโยบายการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี & 

• ในเบื &องต้นกองทนุรวมจะเน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีลกัษณะเป็นอาคารสาํนกังาน  

• ลงทนุระยะยาวในทรัพย์สนิที�ก่อให้เกิดรายได้อยา่งตอ่เนื�อง 

• ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีลกัษณะที�จะให้ผลตอบแทนที�เพิ�มขึ &น ทั &งนี & การลงทนุดงักลา่ว
จะต้องคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น องค์ประกอบด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและ
การเมือง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�มีชื�อเสยีงและประสบการณ์ ทั &งนี & เพื�อให้การ
บริหารจดัการทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่กองทนุรวม 

สาํหรับการลงทนุในอนาคตของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะมุง่เน้นการลงทนุโดยการรับโอนกรรมสิทธิg 
และ/หรือสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ซึ�งรวมถึงการลงทนุในโครงการที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นใดตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ที�
เกี�ยวข้อง ทั &งที�มีผลใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัและที�จะได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม โดยบริษัทจดัการประสงค์ที�จะ
แสวงหาโอกาสในการลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่โดยเฉพาะในเขตศนูย์กลางธุรกิจ
เพื�อตอบสนองการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตในประเทศไทย และรองรับการขยายการลงทนุในพื &นที�ให้
เช่าอาคารสาํนกังาน  

บริษัทจดัการประสงค์ที�จะขยายขนาดการลงทนุและความหลากหลายของกองทนุรวมโดยการเข้าซื &อ
หรือรับโอนทรัพย์สินจากบคุคลอื�น ตามที�โอกาสอนัเหมาะสมจะอํานวย ทั &งนี & ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัจะ
กลา่วตอ่ไปในข้อ 6 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

• การเติบโตของความต้องการพื &นที�เช่าสาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ 

• การที�กองทนุรวมมีโอกาสในการลงทนุ และการเล็งเห็นถึงอปุสรรคในการเข้าสูธุ่รกิจอาคาร
สํานักงานให้เช่า ระบบการจัดการที�มีประสิทธิภาพ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

• ผู้ประกอบการต่างชาติมีข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจที�พักพร้อมให้บริการและพื &นที�เช่า 
อาคารสาํนกังานในประเทศไทย หรือกรุงเทพมหานคร/ตา่งจงัหวดั  

ทั &งนี & บริษัทจดัการมุง่ที�จะบรรลวุตัถปุระสงค์หลกัของโครงการภายใต้กลยทุธ์ทางธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี & 

• ดําเนินการคดัเลือกและลงทุนในทรัพย์สินที�มีการเติบโตอย่างต่อเนื�องตามหลกัเกณฑ์การ
ลงทนุที�กําหนดโดยบริษัทจดัการ 

• บริหารจดัการทรัพย์สนิให้ได้กําไรสงูสดุ 
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4.8 ปัจจัยความเสี=ยง  

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�เสนอขายในครั &งนี &มีความเสี�ยง ผู้ ลงทุนควรพิจารณา
รายละเอียดโครงการฉบบันี &อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัจจยัความเสี�ยงดงัรายละเอียดข้างท้าย
นี &ก่อนตดัสนิใจในการซื &อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

ข้อความดงัต่อไปนี &แสดงถึงปัจจัยความเสี�ยงที�มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทุน
รวมหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี & นอกเหนือจากปัจจัยความเสี�ยงที�ปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบบันี &แล้วยงัอาจมีปัจจยัความเสี�ยงอื�น ๆ ซึ�งกองทนุรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนี &
หรือเป็นความเสี�ยงที�      กองทนุรวมพิจารณาในขณะนี &ว่าไม่เป็นสาระสําคญั แต่ความเสี�ยงดงักลา่ว
อาจเป็นปัจจยัความเสี�ยงที�มีความสาํคญัตอ่ไปในอนาคต  ความเสี�ยงที�ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี &และความเสี�ยงที�อาจมีขึ &นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม  

คําอธิบายเกี�ยวกับแนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง มาตรการรองรับความเสี�ยง และ /หรือ
ความสามารถของกองทนุรวมในการลดความเสี�ยงข้อใดข้อหนึ�งไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทนุรวมว่า 
กองทนุรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี�ยงตามที�กําหนดไว้ได้ทั &งหมดหรือบางสว่นและไม่ถือเป็น
ข้อยืนยนัวา่ความเสี�ยงตา่ง ๆ ตามที�ระบใุนรายละเอียดโครงการฉบบันี &จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ &น ทั &งนี & 
เนื�องจากความสาํเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี�ยงยงัขึ &นอยูก่บัปัจจยัหลายประการที�อยู่
นอกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

ข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที�ปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบบันี & เช่น การใช้ถ้อยคําวา่ “เชื�อวา่” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” 
“ตั &งใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี�ยวกบั
ผลประกอบการธุรกิจ  แผนการขยายธุรกิจ การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบ
ธุรกิจของกองทนุรวม นโยบายของรัฐ และอื�น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต อนัเป็น
ความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบันและมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ใน
อนาคตดงักลา่ว นอกจากนี & ผลการดําเนินงานที�เกิดขึ &นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษัทจดัการได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกโดย
ตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุ โดยบริษัทจดัการได้
ศึกษารายงานของผู้ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทุนครั &ง
แรกอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ไมม่ีความเสยีหายหรือชํารุดบกพร่องอนัอาจทําให้กองทนุรวม
มีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซอ่มแซมในจํานวนที�สงูกวา่จํานวนที�ระบใุนรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

นอกจากนี & รายงานของผู้ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ
ครั &งแรก อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ทั &งหมดหรือบางส่วน อันเนื�องมาจากความบกพร่องของ
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกที�ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินที�
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กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกอาจมีลกัษณะหรือถูกนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งที�เป็น
การขดัหรือแย้งกบักฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องโดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงได้ซึ�งอาจส่งผลให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอันเนื�องมาจากเหตุการณ์
ดงักลา่ว 

ข้อมลูในสว่นนี &ที�อ้างถึงหรือเกี�ยวข้องกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมลูที�ได้มา
จากข้อมลูที�มีการเปิดเผยหรือคดัยอ่จากสิ�งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหลง่ข้อมลูอื�น ๆ โดยที�กองทนุรวม
มิได้ทําการตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

เนื�องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนใน
ระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไมค่วรคาดหวงัที�จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั &น นอกจากนั &น ราคาเสนอขายของ
หนว่ยลงทนุกบัมลูคา่ของหนว่ยลงทนุในอนาคตอาจลดตํ�าลงหรือสงูขึ &น ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุ
ในการลงทุน ดังนั &นผู้ ที�ประสงค์ซื &อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษา
เกี�ยวกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

4.8.1 ความเสี=ยงจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

4.8.1.1 ผลประกอบการของกองทุนรวมขึ 
นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพย์สินที=กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั
งแรกของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมจะแต่งตั &งบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล 
จํากดั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งมีประสบการณ์โดยตรงในการบริหารจดัการทรัพย์สนิที�กองทนุ
รวมเข้าลงทุนครั &งแรกโดยกําหนดให้มีหน้าที�ต่าง ๆ เกี�ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที�กองทุน      
รวมเข้าลงทนุครั &งแรก ซึ�งรวมถึงในการร่วมกําหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์และการประกอบ
ธุรกิจของทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ดงันั &น การบริหารจดัการทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทุนครั &งแรกโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาทิเช่น (1) การรักษาหรือพฒันาทรัพย์สินให้เป็นที�พึง
พอใจของผู้ เช่า (2) การให้บริการแก่ผู้ เช่าอย่างมีคุณภาพ  (3) การหาผู้ เช่ารายใหม่หรือการต่ออายุ
สญัญาเช่ากับผู้ เช่าปัจจุบันหลงัจากที�สญัญาเช่าหมดอายุ หรือเมื�อมีการเลิกสญัญาเช่าเพื�อเลี�ยง
ปัญหาการลดลงของรายได้คา่เช่า และ )4 (  การบํารุงรักษาทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกให้
อยูใ่นสภาพที�ดีจึงสง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

นอกจากนี & หาก บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้เงื�อนไขต่าง ๆ ที�กําหนดในสญัญาแต่งตั &ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือเนื�องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึ�ง กองทนุรวมอาจไม่สามารถแต่งตั &งบคุคล
อื�นเพื�อทําหน้าที�บริหารจดัการทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกแทน บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั หรืออาจไม่สามารถบริหารจดัการทรัพย์สินที�
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของ บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นยัสําคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม ซึ�งในท้ายที�สดุแล้วอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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อย่างไรก็ดี กองทนุรวมได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าวข้างต้นโดย กองทนุ
รวมได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ก่อนการแต่งตั &งแล้วและมีความเห็นว่า
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีประสบการณ์และความสามารถต่าง ๆ ในการบริหารจดัการทรัพย์สินที�กองทนุ
รวมเข้าลงทนุครั &งแรก  

4.8.1.2 กองทุนรวมมีข้อจาํกัดในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที=เกี=ยวข้อง
กับการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมมีความเสี�ยงภายใต้สัญญาที�เ กี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก                                                    
บางประการ อาทิ  

(ก) เจ้าของอาคารทั &ง 3 โครงการ อาจปฏิบติัผิดเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งในสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้า
ลงทนุของกองทุนรวมในส่วนที�เป็นสาระสําคญัและทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�                                                                     
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกได้ตามวตัถปุระสงค์ในการเข้าลงทนุเป็นต้น  

(ข) เจ้าของที�ดินที�เป็นที�ตั &งของโครงการเวฟ เพลส  และ โครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ไม่ได้ให้คํารับรอง
รับประกนัหรือข้อตกลงชดใช้ความเสียหายใด ๆ แก่กองทนุรวมในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าที�ดินที�กล่าวถึง
ดงักล่าว 

(ค) กองทุนรวมมีข้อจํากัดในการร้องขอให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติตามคํารับรอง คํา
รับประกนั อาทิ คํารับรองและรับประกันเกี�ยวกบักรรมสิทธิgและสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรก การปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่มีข้อพิพาทหรือ
คดีความใด ๆ เกี�ยวกับทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการเข้าลงทนุของกองทนุรวม เป็นต้น และข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
ที�เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นผู้ ผิดคํารับรองและรับประกัน รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้
สญัญาต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง กล่าวคือ สําหรับโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี และโครงการคิว เฮ้าส์ เพลินจิต นั &น 
กองทนุรวมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอนั เนื�องมาจากกรณีเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตกเป็นผู้ผิดคํารับรอง
และรับประกันได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกและค่าเสียหายที�เกิดขึ &นสําหรับ
ทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกแต่ละโครงการต้องมีจํานวนเกินกว่า 10 ล้านบาท เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายรวมกันในจํานวนสูงสดุไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยกองทนุรวม
ต้องนําค่าสินไหมทดแทนที�ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยมาหักออกจากค่าเสียหายที�จะเรียกร้องต่อ
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์อีกด้วย 

ในส่วนของโครงการเวฟ เพลส กองทุนรวมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื�องมาจากกรณีเจ้าของ                  
อสงัหาริมทรัพย์ตกเป็นผู้ผิดคํารับรองและรับประกนัได้ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก
และค่าเสียหายที�เกิดขึ &นสําหรับโครงการเวฟ เพลส ต้องมีจํานวนเกินกว่า 10 ล้านบาท เจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเวฟ เพลส จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในจํานวนสงูสดุไม่เกิน 50 ล้านบาท โดย
กองทุนรวมต้องนําค่าสินไหมทดแทนที�ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยมาหักออกจากค่าเสียหายที�จะ
เรียกร้องต่อเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์อีกด้วย ทั &งนี & กองทนุรวมอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที�เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผิดคํารับรองและรับประกันได้ หากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิgในอาคารโครงการเวฟ เพลส ต้องเลิกโครงการ



 

 

 

-35-               กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ควอลิตี & เฮ้าส์ 

 

จดัการกองทนุรวมตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ก่อนครบระยะเวลาในการ
รับรองและรับประกันสําหรับการเข้าลงทนุในโครงการเวฟ เพลส อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการเชื�อว่าได้มีการ
ดําเนินการตรวจสอบโครงการเวฟ เพลส ก่อนที�กองทนุรวมจะลงทนุด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว 

4.8.1.3 การลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรกมีความเสี=ยง
เกี=ยวกับการชาํรุดบกพร่องของทรัพย์สิน  

แม้วา่บริษัทจดัการเชื�อวา่ได้มีการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกก่อนที�
กองทนุรวมจะลงทนุในทรัพย์สนิเหลา่นั &นด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว เนื�องจากมีข้อจํากดัเกี�ยวกบั
ขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือวิธีการที�ใช้ในการตรวจสอบ รวมทั &งปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
ทั &งนี & ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

(ก) อาจมีความชํารุดบกพร่อง และกองทุนรวมต้องดําเนินการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา ซึ�งอาจ
จําต้องอาศยัเงินทนุจํานวนมาก หรือ 

(ข) อาจมีภาระผูกพันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งซึ�งไม่สามารถจะพบได้ภายใต้กระบวนการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิข้างต้น  

นอกจากนี & ภายหลงัจากวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก ทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก 
อาจมีความชํารุดบกพร่องอยา่งมีนยัสาํคญัและกองทนุรวมมีภาระหน้าที�ในการบํารุงซอ่มแซมทรัพย์สนิ
ดงักล่าวให้อยู่ในสภาพดีโดยที�กองทุนรวมอาจต้องใช้เงินจํานวนมากในการซ่อมแซมดงักล่าว หรือ
กองทนุรวมอาจไมส่ามารถซอ่มแซมทรัพย์สนิที�ได้รับความเสยีหายให้อยูใ่นสภาพที�เหมาะสม 

4.8.1.4 การสูญเสียผู้เช่าหลักและความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าหลักอาจทําให้
รายได้ของกองทุนรวมได้รับผลกระทบ 

หากผู้ เช่าหลกัในทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกยกเลิกสญัญาเช่าพื &นที�ภายในอาคารและ
สญัญาให้บริการสาํหรับระบบสาธารณปูโภคภายในอาคารก่อนครบระยะเวลาที�กําหนดหรือไม่ต่ออายุ
สญัญาเช่าพื &นที�ภายในอาคารและ/หรือสญัญาให้บริการสาํหรับระบบสาธารณปูโภคภายในอาคารเมื�อ
สญัญาครบกําหนดและกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ประกอบการใหมม่าทดแทนผู้ประกอบการดงักลา่ว
ได้ หรือผู้ เช่าหลกัดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ�งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า
ทั &งหมดหรือบางสว่น อาจสง่ผลให้รายได้ของกองทนุรวมได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี ภายใต้สญัญาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ เช่าหลกัที�ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาเช่าพื &นที�
ภายในอาคารและสญัญาให้บริการสําหรับระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารก่อนกําหนดมีหน้าที�
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาที�กําหนดเพื�อให้กองทุนรวม
สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหมไ่ด้ รวมถึงกองทนุรวมจะสามารถพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ เช่าเพื�อ
ลดความเสี�ยงเกี�ยวกบัความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่ารายหลกั 

4.8.1.5 การปฏิบัติตามกฎหมายสิ= งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสําคัญต่อ
กองทุนรวม 
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กองทนุรวมอาจมีคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจของกองทนุรวม นอกจากนี & ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้อง
ในอนาคต กองทนุรวมอาจมีภาระคา่ใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพิ�มเติม 

4.8.1.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม ผู้ลงทุนครั
งแรกซึ= งเป็นเจ้าของ     
อสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ      
ผู้ให้บริการอื=นของกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

การหาประโยชน์และการบริหารจดัการในพื &นที�ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกโดยกองทนุรวม 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลอื�นที�เกี�ยวข้องอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ 

(ก) ภายหลังจากวันที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)       
และ/หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัดได้รับการแต่งตั &งให้ปฏิบัติหน้าที�เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนั &น เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์และบุคคลที�เกี�ยวข้องยงัคง
ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งสว่นใหญ่ได้แก่ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอาคาร
สาํนกังานในเขตศนูย์กลางธุรกิจ และอาจมีผลประโยชน์ที�สําคญัเกี�ยวข้องกบัผู้ ให้บริการราย
อื�นของกองทนุรวม  

(ข) ผู้ลงทนุครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งจะถือหน่วยลงทนุในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�เสนอขายอาจใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุเสนอชื�อกรรมการใน
คณะกรรมการลงทนุซึ�งมีหน้าที�ให้คําปรึกษาแก่กองทนุรวม  

(ค) กลยุทธ์และธุรกรรมของกองทุนรวมอาจถูกพิจารณาว่าจัดทําขึ &นเพื�อประโยชน์ของบริษัท  
ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบคุคลที�เกี�ยวข้อง  

(ง) บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบุคคลที�เกี�ยวข้องอาจสนับสนุน บริหารหรือลงทุน    
ในทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกรรมอื�นที�อาจมีการแข่งขันโดยตรงกับ 
กองทนุรวม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ &นดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที�ของบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์    
จํากัด (มหาชน) และบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทนุรวมอย่างระมดัระวงัเพื�อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทนุรวมที�อาจ
เกิดขึ &น และเพื�อให้มีความมั�นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของกองทนุรวมหรือ   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.8.1.7 ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยของกองทุนรวมอาจไม่ครอบคลุมความเสี=ยง
จากการสูญเสียได้ทั 
งหมดและอาจไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายบางประเภทที= ไม่ได้ทํา
ประกัน 



 

 

 

-37-               กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ควอลิตี & เฮ้าส์ 

 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี�ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที� 
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก เนื�องจากกองทนุรวมอาจไมส่ามารถจดัทําประกนัภยัที�คุ้มครองความเสี�ยง
บางประเภทที�อาจเกิดขึ &นได้ (หรือแม้วา่กองทนุรวมสามารถจดัหาประกนัภยัได้ แต่อตัราเบี &ยประกนัอาจ
ไมคุ่้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�กองทนุรวมอาจได้รับ) เช่น ความสญูเสียจากสงคราม หรือการก่อ
การร้าย เป็นต้น กองทนุรวมอาจมีความเสี�ยงจากความสญูเสียทางการเงินเมื�อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที�
ไมไ่ด้รับการคุ้มครองอยา่งเพียงพอหรือไมส่ามารถจดัให้มีการประกนัภยัได้ 

4.8.1.8 การจดทะเบียนทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรกอาจมีความล่าช้า 

กองทนุรวมมีวตัถปุระสงค์ที�จะดําเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียนเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั &งแรกให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที�สดุภายหลงัจากวันที�จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที� 31 มกราคม 2550 โดยการดําเนินการดงักลา่วอาจมีความลา่ช้า อาทิ  
กรมที�ดินกําหนดให้ต้องมีการประกาศการโอนดงักลา่วไว้ที�สํานกังานที�ดินที�เกี�ยวข้องลว่งหน้าอย่างน้อย 
30 วนั สาํหรับโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี และโครงการเวฟ เพลส เป็นต้น  

นอกจากนี & แม้วา่เจ้าของที�ดินซึ�งเป็นที�ตั &งของโครงการคิวเฮ้าส์ ลมุพินี จะได้ให้ความยินยอมลว่งหน้าใน
การโอนสทิธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าที�ดินระหวา่งบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั กบัเจ้าของ
ที�ดินดงักลา่ว จากบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั ให้แก่กองทนุรวมแล้ว การโอนสิทธิดงักลา่ว
จะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื�อภายหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุรวมได้เข้าทํา
สญัญาโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกบัเจ้าของที�ดินและบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั อีกครั &ง
หนึ�ง 

ในกรณีที�กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกับการเข้าลงทุนของกองทุนรวมสําหรับ
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกโครงการใดโครงการหนึ�งภายใน 15 วนันบัจากวนัที�จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอาจพิจารณา (1) ยกเลิกการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั &งแรกทั &งหมด หรือ (2) ขยายระยะเวลาดงักล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ อนึ�ง ในการพิจารณาดําเนินการตาม (1) หรือ (2) ดงักล่าวให้พิจารณาถึงประโยชน์ของ
กองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยหากกองทนุรวมพิจารณาจะยกเลกิการเข้าลงทนุตามรายละเอียดที�
กําหนดข้างต้นหรือการดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกไม่แล้ว
เสร็จภายในวนัที� 31 มกราคม 2550 ให้ถือเป็นเหตแุห่งการเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจกจ่ายเงิน
ของกองทนุรวมทั &งหมดภายหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามจํานวนที�เกิดขึ &นจริงในระหวา่งวนัที�
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัที�บริษัทจัดการพิจารณายกเลิกการเข้าลงทุน รวมถึง
คา่ใช้จ่ายในการแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉลี�ยตามจํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือ
อยู ่ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.8.1.9 กองทุนรวมอยู่ภายใต้ความเสี=ยงในการประกอบการธุรกิจอาคารสาํนักงาน  

การที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก โดยการซื &อ และ/หรือรับโอน
สิทธิการเช่า ย่อมทําให้กองทนุรวมอยู่ภายใต้ความเสี�ยงในลกัษณะทํานองเดียวกนักบัผู้ประกอบการ
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ธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังานรายอื�น และความเสี�ยงที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมซึ�งอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม อาทิ 

(1) การให้บริการอาคารสํานกังานเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนัสงู ซึ�งการแข่งขนัดงักล่าวอาจเพิ�ม
สงูขึ &นอีกในอนาคต อาทิ ในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการรายอื�นให้บริการอาคารสํานกังาน
เพิ�มขึ &นในบริเวณที�ใกล้เคียงกับที�ตั &งของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก ซึ�งอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การประกอบการของกองทนุรวม  

(2) ภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกิจ 

(3) อปุทานสว่นเกินของการประกอบธุรกิจประเภทอาคารสาํนกังานภายในประเทศซึ�งอาจเกิดขึ &น
เป็นระยะ ๆ ของอาคารสาํนกังาน 

(4) ความจําเป็นในการปรับปรุง การบํารุงรักษา และการพฒันาทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ
ครั &งแรกให้ดีขึ &น 

(5) การเปลี�ยนแปลงในค่าจ้าง ราคา ต้นทุนด้านพลงังานและการก่อสร้าง และค่าบํารุงรักษา  
ซึ�งอาจเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อ กฎระเบียบของรัฐบาล ความเปลี�ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี &ยหรือความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน 

(6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ�มสงูขึ &นเนื�องจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ�งไม่อาจทดแทนได้ด้วยการ
เพิ�มอตัราคา่เช่า 

(7) ปัจจัยอื�น ๆ รวมถึง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
สภาวะอากาศที�เลวร้าย การขาดแคลนคนงาน และการนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาททาง
แรงงาน 

4.8.1.10 การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรกอาจไม่สอดคล้องกับ
การลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินใช้การวิเคราะห์โดยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการพื &นฐานใน
การประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิที�ลงทนุเป็นครั &งแรกโดยใช้ข้อมลูที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 

วิธีวิเคราะห์โดยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นการประมาณการรายได้ที�คาดว่าจะเกิดขึ &นของ 
ทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที�กองทุนรวมมีสิทธิครอบครองหรือตลอดระยะเวลาที�เป็นทรัพย์สินของ       
กองทุนรวมโดยมีการกําหนดสมมติฐานการประเมินราคา การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่ายของ     
กิจการ อตัราการเติบโต โดยคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของมูลค่ารวมของทรัพย์สินที�เกิดจากผลรวมมูลค่า     
ของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลาที�ลงทุนแล้วนํามาคํานวณคิดอัตราลด (Discount Rate)                
ในวนัที�ทําการประเมิน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจประเมินแนวโน้มผลตอบแทนในระยะยาวจากทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 
ครั &งแรกจากรูปแบบการประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่า  
การคาดการณ์กระแสเงินสด มูลค่าจากการขายทรัพย์สินเมื�อสิ &นสุดการถือครองของทรัพย์สินที� 
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กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก หรือข้อสมมติฐานอื�นใดซึ�งกําหนดขึ &นเพื�อวัตถุประสงค์ในการประเมินจะ
ถกูต้องหรือเชื�อถือได้ และกองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่า อตัราลดซึ�งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ   
ใช้ประกอบกับการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกจะเป็นตัวบ่งบอก 
ผลตอบแทนจากรูปแบบของการลงทุนที�เทียบเท่าหรือเป็นทางเลือกในช่วงระยะเวลาที�เกี�ยวข้อง ดงันั &น 
มลูค่าประเมินของทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมิได้ยืนยนัผลประกอบการของกองทนุรวมหรือ
มลูคา่ปัจจบุนัจากการขายทรัพย์สนิ ซึ�งสิ &นสดุการถือครองสาํหรับทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

4.8.1.11 กองทุนรวมไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทรัพย์สินที=เสียหายหรือถกูทาํลายลงทั 
งหมดแล้ว
ขึ 
นใหม่ 

ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องที�ใช้บังคับอยู่ในวันที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก กองทุนรวม 
ไม่สามารถก่อสร้างทรัพย์สินที�เสียหายหรือถูกทําลายลงทั &งหมดขึ &นใหม่ ดังนั &น ในกรณีที�ทรัพย์สินที�   
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกถูกทําลายทั &งหมดหรือบางส่วนเนื�องจากอคัคีภยั แผ่นดินไหว หรือในกรณี   
อื�นใดอันเ ป็นผลให้ทรัพย์สินนั &นไม่สามารถนํามาใช้ เ พื�อประโยชน์แก่ธุ ร กิจของกองทุนรวมได้  
กองทุนรวมอาจมีเพียงสิทธิที�จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโดยไม่สามารถก่อสร้าง
อาคารขึ &นใหมไ่ด้ 

4.8.1.12 ข้อมูลทางการเงินที=เกี=ยวกับอนาคตของกองทุนรวมนั
นได้ถูกจัดทําขึ 
นบนข้อสมมติฐาน
สาํคัญหลายประการ 

ข้อมูลทางการเงินที�เกี�ยวกับอนาคตของกองทุนรวมได้ถูกจัดเตรียมขึ &นบนข้อสมมติฐานที�มีสาระสําคัญ  
บางประการที�ได้รับการสอบทานโดยอิสระ แต่ไม่ได้อธิบายโดยสมบูรณ์ในรายละเอียดโครงการนี & ทั &งนี &       
กองทุนรวมไม่สามารถรับประกันได้ว่า สมมติฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที�ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินที�
เกี�ยวกบัอนาคตในรายละเอียดโครงการนี &ถกูต้องหรือเหมาะสม และไม่อาจรับรองได้ว่าข้อมลูทางการเงิน  
ที�เกี�ยวกบัอนาคตตามที�ระบไุว้นี &เป็นตวับ่งชี &ถึงสภาวะทางการเงินหรือผลการประกอบการของกองทนุรวม 
ซึ�งอาจเกิดขึ &นหากกองทุนรวมซื &อหรือเช่าทรัพย์สินในระยะเวลาที�กําหนดในข้อมูลทางการเงินที�เกี�ยวกับ
อนาคต 

4.8.1.13 กองทุนรวมมีความเสี=ยงหากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก
ไม่ให้  ความยนิยอมเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าและสัญญาที=เกี=ยวข้องฉบับใหม่กับกองทุนรวม
ซึ=ง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

เมื�อได้เข้าลงทุนเรียบร้อยแล้ว กองทุนรวม/บริษัทจัดการมีนโยบายที�จะดําเนินการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกโดยนําพื &นที�เช่าของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก 
ทั &งหมดออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทั &งนี & ในวันที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกนั &น  กองทุนรวมเข้าเป็นคู่สญัญา
ภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการสาธารณปูโภคแทนเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในฐานะผู้ ให้เช่าและ    
ผู้ ให้บริการสาธารณูปโภค โดยต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าว ทั &งนี &  
หากผู้ เช่าบางรายไม่ให้ความยินยอมในการดําเนินการดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับชําระค่าเช่า      
และค่าบริการทั &งหมดหรือบางส่วนจากผู้ เช่าดงักล่าวซึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุน   
รวมในท้ายที�สดุ 
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อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื�อลดความเสี�ยงดังกล่าว โดยกองทุน      
รวมกําหนดให้เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

1. ใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดในการดําเนินการให้ผู้ เช่าดังกล่าวให้ความยินยอมและเข้าทํา
สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการสาธารณูปโภคฉบับใหม่กับกองทุนรวมภายใน 120 วันนับ     
จากวนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

2. กําหนดให้เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที�นําส่งผลประโยชน์ใด ๆ ที�เป็นสิทธิของกองทุนรวม     
ซึ�งเกิดขึ &นหลงัจากวนัที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกตามที�เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ได้รับจากผู้     
เช่าดังกล่าวแทนกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ทั &งนี & เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะปฏิบัติหน้าที�
ดงักลา่วจนกวา่ผู้ เช่าดงักลา่วจะได้เข้าทําสญัญาฉบบัใหมก่บักองทนุรวม 

4.8.1.14 การเปลี=ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีอาจส่งผลให้รายงานฐานะทางการเงินของกองทุน
รวมเปลี=ยนแปลง 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานทางบัญชี 
ฉบับใหม่ หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ�งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายงานฐานะทางการ     
เงินของกองทุนรวม  นอกจากนี & ผู้ ลงทุนควรพึงตระหนักด้วยว่า มาตรฐานบัญชีของกองทุนรวมมี      
ลักษณะบางประการที�แตกต่างจากมาตรฐานบัญชีของนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัท      
มหาชนจํากดั อาทิ  ไมม่ีการตดัคา่เสื�อมราคาของสทิธิการเช่า เป็นต้น  

4.8.1.15 กองทุนรวมอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนรวมลดลงเนื= องจากการเพิ=มขึ 
นของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือปัจจัยอื= นที= อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

กองทุนรวมมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในแต่ละปีในจํานวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปีหรือกําไรสะสม โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 4 ครั &งใน 
แต่ละปี อย่างไรก็ดี รายได้ของกองทุนรวมนั &นมาจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งขึ &นอยู่กับปัจจัย 
ต่าง ๆ เช่น สภาวะค่าเช่าและรายได้อื�นที�ได้รับ ความสามารถในการบริหารงานของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หากทรัพย์สินที�กองทุนรวม      
เป็นเจ้าของอยู่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที�เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทุนรวม และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมซึ�งกองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนรวม       
จะสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลได้ และกองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่า
รายได้รวมของกองทุนจะเพิ�มขึ &นจากรายได้ค่าเช่าของส่วนที�ขยายต่อหรือต่อเติมของทรัพย์สิน หรือ       
สว่นที�ได้มีการลงทนุในอนาคต หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินปันผลเพิ�มขึ &น  

นอกจากนี & ความสามารถของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับผลกระทบ
จากคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานที�สงูขึ &น ในขณะที�รายได้ไมไ่ด้เพิ�มขึ &นด้วย ทั &งนี & เนื�องจากปัจจยัตา่ง ๆ อาทิ 

(ก) ภาษีโรงเรือน และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ มีอตัราที�เพิ�มสงูขึ &น  
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(ข) การบงัคบัใช้หรือการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ�งทําให้
กองทนุรวมมีต้นทนุสงูขึ &นในการที�จะปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายดงักลา่ว 

(ค) ต้นทนุคา่แรงงาน ต้นทนุการบํารุงรักษาและซอ่มแซม ต้นทนุคา่สาธารณปูโภคปรับตวัเพิ�มขึ &น 

(ง) อตัราเงินเฟ้อปรับตวัเพิ�มขึ &น 

(จ) คา่เบี &ยประกนัภยัปรับตวัเพิ�มขึ &น 

(ฉ) ผลประกอบการของกองทนุรวมแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากประมาณการผลประกอบการของ
กองทนุรวมตามที�กําหนดในรายละเอียดโครงการฉบบันี & 

4.8.1.16 กองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องของการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั &นมีความเสี�ยงด้านการขาดสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนประเภทอื�น 
เนื�องจากกองทุนรวมอาจไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ทั &งหมดหรือบางส่วนเพื�อให้สอดคล้องกับ  
การเปลี�ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์หรือเงื�อนไขอื�น ๆ อาทิ 
กองทุนรวมไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินได้ภายในระยะเวลาอันสั &น หรืออาจจะต้องปรับลดราคาของ
ทรัพย์สินเพื�อที�จะได้จําหน่ายทรัพย์สินให้ได้รวดเร็ว ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี &อาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะทาง
การเงินและผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ�งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวม   
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.8.1.17 กองทุนรวมอาจมีผลขาดทุนหรืออาจประสบปัญหาสภาพคล่องจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ 

กองทุนรวมสามารถลงทุนในหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น นอกเหนือจากการ  
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที�กําหนดในรายละเอียดโครงการฉบับนี & ทั &งนี & ภายใต้     
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ดงันั &น หากหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ อาทิ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี &หรือกองทุนรวมตลาดเงิน มีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ    
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงผลตอบแทน การผิดนัดชําระหนี &หรือ การขาดสภาพคล่องในการซื &อขาย
หลักทรัพย์หรือกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนในทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น 
เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมในท้ายที�สดุ 

4.8.2 ความเสี=ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.8.2.1 ราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี= ยนแปลงหากผู้ลงทุนครั
งแรกซึ= ง เ ป็นเ จ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอขายหน่วยลงทุนที=ตนเองถอือยู่ให้แก่ประชาชนทั=วไปเมื=อสิ 
นสุดระยะเวลา
การห้ามขาย หน่วยลงทุน 

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ ลงทุนครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ�งจะถือ 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�เสนอขายจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของ
ระยะเวลาการห้ามจําหน่ายหน่วยลงทุนเมื�อพ้นระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ ลงทุนครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของ
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อสงัหาริมทรัพย์อาจเสนอขายหน่วยลงทุนทั &งหมดหรือบางสว่นในตลาดหลกัทรัพย์ซึ�งอาจส่งผลให้ราคา   
ซื &อขายของหนว่ยลงทนุลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.8.2.2 ผลประกอบการของกองทุนรวมและทรัพย์สินอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจาก
ข้อความ ที=มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตตามที=ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการฉบับนี 
 

รายละเอียดโครงการฉบับนี &ได้มีการระบุข้อความที�มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ�งเป็นการ
คาดการณ์และประมาณการสําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที� 30 มิถนุายน 2549 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 
2550  โด ย ข้อค วาม ที�มี ลัก ษณะ ดังกล่าวตั &งอยู่บ น ข้อ สมมติ ฐาน หลาย ประ การ  ซึ� งมี ควา ม 
ไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึ &นหรือไม่ก็ได้และเป็นปัจจัยที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวม   
นอกจากนี & ผลประกอบการของกองทุนรวมนั &นขึ &นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงการได้รับรายได้ ค่าเช่า    
จากทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ซึ�งอาจลดลงได้ด้วยสาเหตหุลายประการ เช่น การลดลงของ
อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่า ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมที�จะสร้าง 
ผลกําไรในจํานวนที�ได้ประมาณการไว้ เนื�องจากอาจมีบางเหตกุารณ์ไม่ได้เกิดขึ &นตามที�ตั &งเป้าไว้ หรืออาจ  
มีบาง เหตุการณ์ ที� ไม่ ไ ด้คาดคิดว่ า เ กิดขึ &น ไ ด้ห รือ เหตุการณ์ ที� อยู่ นอกเหนือการควบคุมของ 
กองทนุรวม ซึ�งอาจสง่ผลให้ผลประกอบการของกองทนุรวมที�เกิดขึ &นจริงมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
กับข้อมูลที�ได้มีการคาดการณ์หรือประมาณการไว้ ดังนั &น กองทุนรวมจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า               
ข้อสมมติฐานที� ไ ด้ตั &ง ไ ว้ จะถูก ต้องและจํานวนเ งิน ปันผลจะเ ป็นไปตามที� ไ ด้คาดการณ์และ                       
ประมาณการไว้ 

4.8.2.3 ภาวะตลาดและเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความต้องการในหน่วยลงทุน 

เมื�อได้รับการอนุมตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะสามารถซื &อขายหน่วย
ลง ทุน ขอ งก อง ทุนร วม ใน ตลา ดห ลัก ท รั พ ย์ ไ ด้  โด ยร าค าซื &อ ขา ยห น่ว ยลงทุน ดัง กล่าว  อ า จ 
สูงหรือตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายครั &งแรก  โดยขึ &นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ การเปลี�ยนแปลงของ   
อตัราดอกเบี &ยเงินฝาก ผลประกอบการของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามที�ประมาณการไว้ ความผนัผวนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ความต้องการซื &อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน และปริมาณการซื &อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

4.8.2.4 การจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่
สามารถถือเป็นหลักประกันได้ว่าการซื 
อขายหน่วยลงทุนจะมีสภาพคล่องในการซื 
อขายใน
ตลาด 

เ นื�องจากขณะนี &ไม่มีตลาดอื�นรองรับการซื &อขายหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะไม่ รับซื &อคืน 
หน่วยลงทุน ดงันั &น เมื�อหน่วยลงทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์   
แล้ว การซื &อขายหน่วยลงทนุดงักลา่วอาจไม่มีสภาพคลอ่ง และการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่ได้เป็นหลกัประกันว่า การซื &อขายของหน่วยลงทุนจะมีสภาพคล่องใน
ลกัษณะเดียวกับหลกัทรัพย์ที�มีขนาดมูลค่าทางการตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี & แม้ว่ากองทุนรวมจะมี
วตัถุประสงค์ที�จะคงไว้ซึ�งหน่วยลงทุนให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแต่กองทนุรวมก็ไม่สามารถรับรองได้   
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ว่า กองทุนรวมจะสามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขต่าง ๆ เพื�อดํารงสถานะให้หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์          
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาที�ยงัไมม่ีการเลกิโครงการ 

4.8.2.5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงได้หากราคาของหน่วยลงทุนที=
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลังมีราคาตํ=ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจดําเนินการให้มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั &งต่อ ๆ ไปได้ ซึ�งราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจสูงหรือตํ�ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในเวลาที�มีการดําเนินการ
ดังกล่าว ดังนั &น หากหน่วยลงทุนที�ออกใหม่มีราคาตํ�ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของ      
กองทุนรวมในขณะนั &น มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภายหลงัการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมอ่าจมีมลูคา่ลดลง 

4.8.2.6 มูลค่าหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงตามส่วนของการลดลงของมูลค่าของสิทธิ
การ   เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกบางโครงการมีลักษณะเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งจะมีมลูค่าลดลงตามระยะเวลาการเช่าและส่งผลให้มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ลดลงตามสว่นด้วย ดงันั &น เมื�อระยะเวลาการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สิ &นสดุลง มลูคา่ของหนว่ยลงทนุอาจลดลง
อยา่งมีนยัสาํคญัจนไมม่ีมลูคา่เลยในท้ายที�สดุ 

4.8.3 ความเสี=ยงอันเนื=องมาจากปัจจัยภายนอก 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมขึ 
นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที=อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

การลงทุนในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมีความเสี�ยงจากความผนัผวนและการเปลี�ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ และการเปลี�ยนแปลงในปัจจัยมหภาคอื�น ๆ ของประเทศ อาทิ การวางผังเมืองใหม ่          
การเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรหรือการโยกย้ายของชุมชนที�อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการ  
ในการใช้บริการในทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกหรือความน่าสนใจและความได้เปรียบใน     
สถานที�ตั &งทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทนุครั &งแรกลดลงซึ�งสง่ผลให้จํานวนผู้ เช่ามีการเปลี�ยนแปลงอย่าง   
มีนยัสาํคญั  

นอกจากนี & การประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ   
สงคราม การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและการจลาจลอื�น ๆ ดงันั &น กองทุนรวมไม่สามารถรับประกันได้ว่า 
สงคราม การโจมตีของผู้ ก่อการร้ายและการจลาจลอื�น ๆ ซึ�งเกิดขึ &นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ &นจะไม่มี  
ผลกระทบในทางตรงและทางอ้อมอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการและรายได้ของกองทนุรวม 

5. นโยบายการกู้ยมืเงนิ 
 
ไมม่ี 
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6. หลักเกณฑ์การลงทุน 

6.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์เป็นดลุพินิจเด็ดขาดของบริษัทจดัการ  โดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการลงทนุ และภายใต้
หลกัเกณฑ์ซึ�งกําหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี & 

6 .1.1  บริษัทจดัการจะวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื &อหรือเช่าอสงัหาริม 
ทรัพย์เพื�อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

6 .1.2  อสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุต้องตั &งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเข้าออกที�ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

6 .1.3  อสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที�ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที�เหมาะสมต่อการ
จดัหาผลประโยชน์ได้หรือหากเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าโครงการ ณ  วนัที�สํานกังานอนุมตัิให้บริษัทจัดการจดัตั &งและจดัการ
กองทนุรวมกรณีเป็นทรัพย์สนิชิ &นแรก หรือ ณ วนัที�กองทนุรวมลงทนุกรณีเป็นทรัพย์สนิชิ &นตอ่ไป และใน
การคํานวณมลูค่าโครงการ มิให้นบัมลูค่าที�ดินที�เป็นที�ตั &งของโครงการ ทั &งนี &สดัสว่นความคืบหน้าของ
การก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

6.1.4 ต้องเป็นการลงทนุโดยการซื &อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ�งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื &นดิน โดยผู้มีกรรมสทิธิgหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วยินยอมที�จะขาย ให้เช่า หรือให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นั &น 

6.1.5 อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ  
เว้นแตจ่ะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

6.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที�ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที�จะส่งเสริมให้เกิด
รายได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะไม่ทําสญัญาเช่าที�มีข้อตกลงหรือเงื�อนไขที�ก่อให้เกิดหน้าที�
มากกวา่หน้าที�อนัเป็นปกติที�ผู้ เช่าพงึต้องกระทําเมื�อสญัญาเช่าสิ &นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วง เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบคุคลดงัตอ่ไปนี & 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสทิธิที�จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &นได้ ทั &งนี & ในกรณีที�อสงัหาริมทรัพย์ที�
เช่าเป็นที�ดิน ที�ดินนั &นจะต้องมีการออกโฉนดที�ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ให้แล้ว 

(2) ในกรณีที�เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที�เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ�ง
ปลกูสร้างที�ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสทิธิgตามโฉนดที�ดินหรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการ
ทําประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี &ยเงินให้กู้ ยืมของ
สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้ รับประกันความเสียหายที�อาจเกิดขึ &นจากการบอกเลิก
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สญัญาของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที�มิได้จัดให้มีผู้ รับประกันความเสียหายเพื�อป้องกันความ
เสยีหายเช่นวา่นั &น บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสี�ยงให้ผู้ลงทนุทราบ โดยต้องระบไุว้ในหนงัสอืชี &ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญถึงผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ &นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผู้ มี
กรรมสทิธิgตามโฉนดที�ดินหรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

6.1.8 บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวม หรือวนัที�จดทะเบียนเพิ�มเงินทนุสําหรับกรณีเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และ
ดํารงอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วทกุวนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี &  

)1(  รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ &นอายโุครงการ หรือ 

)2(  กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนไว้
อยา่งน้อย 1 ปี เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6 .1. 10 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี & 

(1)  การประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทนุรวมที�มีต่ออสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน เพื�อคุ้ มครองความเสียหายที�จะเกิดขึ &นกับกองทุนรวมอัน
เนื�องมาจากการเกิดวินาศภยัตอ่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทั &งนี & 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที�อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุด
บกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ�งปลกูสร้าง ทั &งนี & ในกรณีที�ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่
กองทนุรวม หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม ได้ทําประกนัภยันั &นไว้แล้ว บริษัทจดัการสามารถทํา
ประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที�กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี &ยให้ต้องรับผิด 

(3) การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ให้เอาประกนัตลอดระยะเวลาที�กองทนุรวมมีกรรมสิทธิgหรือสิทธิ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นั &น 

6 .1 .11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย  
)1(  การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  หากราคาที�จะลงทนุซึ�งระบไุว้

ในโครงการสูงกว่าราคาตํ�าสุดที�ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินร้อยละ   10  ของราคาที�ได้จาก
รายงานการประเมินค่าดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะชี &แจงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการลงทุนในราคา
ดงักลา่วในโครงการและหนงัสอืชี &ชวน 

)2(  การจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทนุ บริษัทจดัการจะกระทําโดยเปิดเผย  และเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทนุรวมเป็นสําคญั  และ
ในกรณีที�ราคาที�จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตํ�ากว่าราคาสงูสดุที�ได้จาก
รายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ  10  ของราคาที�ได้จากรายงานการประเมินค่าดงักลา่ว บริษัท
จดัการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลที�จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใน
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ราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลสําคัญตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .
ประกาศกําหนด 

)3(  รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิตาม (1) และ (2)  จะจดัทําขึ &นลว่งหน้า
ก่อนการลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินดงักลา่วไม่เกิน   6  เดือน  ทั &งนี &  ในกรณีที�มลูค่าทรัพย์สินที�ทํา
การประเมินคา่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัภายในระยะเวลาดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะจดัให้มี
การประเมินคา่ทรัพย์สนิใหม ่ 

6 .1.1 2 การทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะปฎิบตัิดงัตอ่ไปนี & 

(1) ในการลงทนุครั &งแรก หากเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัทจดัการหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื�นคํารับรองของบคุคลที�จะ
แต่งตั &งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ�งได้รับรองว่า
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี�ยวกบัการ
ตดัสินใจลงทุนของบริษัทจดัการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทนุตามโครงการแล้ว และ
เห็นวา่เป็นธุรกรรมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั�วไปที�มิได้มี
ความเกี�ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั &งนี & เมื�อบริษัทจดัการได้รับอนมุตัิจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั &งและจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะแต่งตั &งบคุคลที�ทํา
การรับรองดงักล่าวเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
จากการลงทุนครั &งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฎิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ที�สน.29/2549 เรื�อง การกระทําที�อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที� 19 
กรกฎาคม 2549 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี & หากธุรกรรมดงักลา่วเป็น
การลงทนุกบับริษัทจดัการหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการได้ต่อเมื�อ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบ และรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ววา่การลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรม
ในลกัษณะที�เป็นการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทั�วไปที�มิได้มีความเกี�ยวข้องกนัเป็น
พิเศษ (at arm’s length transaction) 

6 .1.1 3 บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื &นที�โดยตรง หรือให้เช่า
แก่ผู้ประกอบกิจการอื�นเพื�อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั &งนี & ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี & 

)1(  หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจดัการจะนําอาคารดงักลา่วให้เช่าแก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงแรมเทา่นั &น 
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(2) หากเป็นการให้เช่าพื &นที�และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น 
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บริษัทจดัการจะปฎิบตัิดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื &นที�และการให้เช่าเครื�องใช้
อปุกรณ์ตกแต่งที�เกี�ยวเนื�องโดยตรงจากการให้เช่าพื &นที�นั &น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว 
เครื�องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายได้ทั &งหมดที�ได้จาก
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั &นในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ 

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแตล่ะอาคาร
ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ &นรอบปีบญัชี 

(ค) หากกองทนุรวมมีรายได้น้อยกวา่ที�กําหนดตาม (ก) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื�นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือเลิกกองทุนรวม 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ &นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�บริษัทจดัการได้ดําเนินการ
ดงักลา่วแล้วเสร็จ 

6.1.14 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายได้ทั &งหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี &  

(ก) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที�สิ &นอายุโครงการ
หรือ 

(ข) เมื�อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื=น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื=น 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิอื�นอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี & เพื�อการ
บริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

)1(  พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3) พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที�สถาบันสินเชื�อเพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที�มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั &งขึ &นเป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร  

(5) บตัรเงินฝากที�ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทั &งนี & หากเป็นบตัรเงินฝากที�มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทนุอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 
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(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที�ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
สถาบนัสนิเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื�อการฟื&นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี &ย หรือผู้คํ &าประกัน 
ทั &งนี & หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที�มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงิน
ลงทนุอ้างอิงกบัตวัแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนการ
ลงทนุ 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื &อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี & หรือ      
กองทนุรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี & หรือเงินฝาก 

(8) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นใดที�มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

การลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตาม (4) (5) (6) (7) และ (8) ที�นิติบคุคลใดบคุคลหนึ�งเป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอน ประเภทมีสิทธิไลเ่บี &ย ผู้คํ &าประกัน หรือผู้ รับฝากเงิน 
ต้องมีมลูค่ารวมกนัทั &งสิ &นไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่
ในช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลาหกสบิวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผุ้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคสอง จะไมน่บัรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที�
กองทุนเพื�อการฟื&นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้คํ &าประกนั โดยต้องเป็นการรับอาวลัแบบไม่มีเงื�อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิ
ไลเ่บี &ยหรือคํ &าประกนัเงินต้นและดอกเบี &ยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื�อนไข 

6.3 การลงทนุในหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงเป็นพิเศษ 

กองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงเป็นพิเศษได้ไมเ่กิน 1 หุ้นตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี & 

(1) หุ้นดงักลา่วออกโดยบริษัทที�เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม โดยหุ้นนั &นให้สิทธิพิเศษใน
การอนมุตัิการดําเนินงานบางประการของบริษัทที�เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (Golden Share) ทั &งนี & ตามที�ได้
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทที�เช่าอสังหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปร ตามผล
ประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที�เช่า 

เงื=อนไขพิเศษ  
กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิตามที�
ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้อ 6.2   ของรายละเอียดโครงการฉบบันี & และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต.วา่ด้วยเรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจดัตั &งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ทั &งที�มี
การ  แก้ไขเพิ�มเติม รวมถึงประกาศอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวข้อง โดยกองทนุรวมจะดําเนินการต่าง ๆ เท่าที�ไม่เป็น
การขดัตอ่ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื�อนไขที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง
กําหนด ซึ�งอาจรวมถึงปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พฒันา เพิ�มศกัยภาพในทรัพย์สนิตา่ง ๆ ดงักลา่วได้ ไม่ว่า
จะเป็นการให้เช่าพื &นที�โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ ประกอบกิจการเพื�อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหา
ผลประโยชน์ ทั &งนี & รวมถึงการดําเนินธุรกิจพฒันาหรือจดัสรรอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเพื�อการจําหนา่ย 
จ่าย โอน และ/หรือการให้เช่าทรัพย์สินเพื�อวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ นอกจากนี & กองทนุรวมอาจดําเนินการ
ก่อสร้างหรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์โดยขอหรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตอื�นใดที�
จําเป็นเพื�อประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นต้น รวมถึงดําเนินการใดๆ เพื�อ
ประโยชน์ของทรัพย์สนิตามที�บริษัทจดัการหรือคณะกรรมการลงทนุจะเห็นสมควรได้อีกด้วย 

อนึ�ง ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื�นที�มีอํานาจตาม
กฎหมาย มีคําสั�ง ประกาศ กําหนด แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม สั�งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบเกี�ยวกบั
การลงทุนของกองทุนรวมเป็นประการอื�น นอกเหนือจากที�ระบุข้างต้น กองทุนรวมอาจพิจารณา
ดําเนินการแก้ไขขอบเขตของหลกัเกณฑ์การลงทุนและการหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนให้
เป็นไปตามนั &น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติม
โครงการ 

7. ข้อกาํหนด นโยบาย และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ปีละสี�ครั &ง 

อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั &งดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตามที�บริษัทจดัการมีความเห็นวา่มีความจําเป็นและสมควร 

)1(  ในกรณีที�กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ไมร่วมกําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากการประเมินคา่หรือสอบทาน
การประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั &น 

)2(  ในกรณีที�กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

 บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  (ยกเว้นการจ่ายเงินปันผล
หลงัจากวนัสิ &นรอบบญัชี) ภายใน 30 วนันบัตั &งแต่วนัถัดจากวนัที�มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อ
จ่ายเงินปันผล โดยกรณีที�บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั &งนี & ในการจ่ายเงินปันผลหลงัจากวนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชี บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปัน
ผลนั &น  

เงื=อนไขเพิ=มเติม 
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนในงวดที�พิจารณาจ่ายมีมลูค่าตํ�า
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท หรือจํานวนจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ &นใน 
งวดบัญชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั &น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั &งนั &นและให้สะสม 
เงินปันผลดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สําหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต.  และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั &นโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 7.2 วิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีชื�อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ      
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุเพื�อการจ่ายเงินปันผล ตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 

(2)  บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อการ 
จ่ายเงินปันผลและอตัราเงินปันผลในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี & 

(2.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ดูแลผลประโยชน์และผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มี ชื�อปรากฏอยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และประกาศในหนงัสือพิมพ์อย่าง
น้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 1 วนั 

(2.2) ทําการปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสํานกังานสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

)2.3(  ประกาศแก่สาธารณชนโดยผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายภายใน 30 วนันบัตั &งแต่วนั 
ถัดจากวันที�มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื�อการจ่ายเงินปันผล ทั &งนี & บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรืออตัราอื�นตามที�กฎหมายกําหนดของเงินปันผลที� 
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยประเภทบคุคลธรรมดาที�แสดงความจํานงให้หกัภาษี ณ ที�จ่ายไว้กบับริษัทจดัการ  
เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยประเภทบคุคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทจดัการเพื�อดําเนินการ
เป็นอยา่งอื�นภายใน 7 วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุน  และส่งทาง
ไปรษณีย์ตามที�อยูที่�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในใบจองซื &อหนว่ยลงทนุ หรือนําเงินเข้า บญัชีเงินฝากของผู้
ถือหนว่ยลงทนุตามที�ได้แจ้งไว้ลา่สดุกบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระ
คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินที�เกิดขึ &น และภาระความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  (ถ้ามี) โดย
บริษัทจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากจํานวนเงินที�จะสง่ให้ 
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 )5(  ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดไมใ่ช้สทิธิรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามการใช้สทิธิเรียกร้อง

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ให้ถือวา่เงินดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สนิของกงอทนุรวมและ 
กองทนุรวมต้องใช้เงินปันผลดงักลา่วเพื�อประโยชน์ตอ่กองทนุรวม 

7.3 เงื=อนไขการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที�เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

ทั &งนี & ในกรณีที�มีเงินปันผลที�ไมอ่าจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะจดัทํา
บญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินสว่นอื�นของกองทนุรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื�นใดที�
เกี�ยวข้องจะประกาศกําหนด สั�งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น 

(2) ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3  ของจํานวนหน่วยลงทนุ  ที�
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1.1(1) บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที�เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด   

ทั &งนี & ในกรณีที�มีเงินปันผลที�ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะ
จดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินสว่นอื�นของกองทนุรวมโดยไม่นํามารวม
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื�น
ใดที�เกี�ยวข้องจะประกาศกําหนด สั�งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น 

(3) ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน หน่วยลงทนุ
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเป็นบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามข้อ 8.1.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที�บคุคล
ดงักลา่วถือหน่วยลงทนุที�รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทั &งนี & ต้องไม่เกิน
หนึ�งปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั &น 

)4(  ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมว่าผู้ ที�เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน   1  ใน   3  ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด  บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิตามข้อ  )1 ( โดยอนโุลม 

8. หลักเกณฑ์และข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน 

8 .1  กองทนุรวมมีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดงันี & 
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8.1.1 บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุ ได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด ยกเว้นกรณีดงัตอ่ไปนี & 

(1) เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี &ซึ�งถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทุนสํารอง
เลี &ยงชีพ หรือกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

(ข) นิติบคุคลที�จดัตั &งตามกฎหมายไทยซึ�งไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

(ค) บคุคลอื�นใดที�ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อ
มีเหตจํุาเป็นและสมควร 

 (2) เป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ�งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสญัญารับประกันการ
จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุที�รับไว้
ในส่วนที�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดไม่เกิน 1 ปี 
นบัแตว่นัที�บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

 8.1.2 เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุรวมกนัได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

 8.1.3 หากกองทนุรวมมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงันี & กองทนุรวมต้องมีผู้ลงทนุต่าง
ด้าวถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

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

 (2) ลงทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งกรรมสทิธิgในอาคารชดุ ทั &งนี & เมื�อคํานวณพื &นที�ห้องชุดที�กองทนุ
รวมลงทนุรวมกบัพื &นที�ห้องชดุที�ถือกรรมสทิธิgโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกนั
อยูแ่ล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพื &นที�ห้องชดุทั &งหมดในอาคารชดุนั &น 

 8.2 ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด 
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

  (1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที�บริษัทจัดการรู้
หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 

  (2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื�องใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที�เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้ว
ทั &งหมด รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติ 
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  (3) ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที�เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

  (4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุสว่นที�บคุคลดงักลา่วถือเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

 8.3 ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1.1(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

  (1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที�บริษัทจัดการรู้
หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 

  (2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื�องใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั &นในส่วนที�เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั &งหมด รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติ 

  (3)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั &นในส่วนที�เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

  (4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทุนในสว่นที�เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

8.4 ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเป็นบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามข้อ 8.1.1(2) บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัต่อไปนี & ในช่วงระยะที�บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนที�รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจัดจําหน่าย
หนว่ยลงทนุ แตท่ั &งนี &ไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที�รับหนว่ยลงทนุ 

 (1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที�บริษัทจัดการรู้
หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 

 (2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื�องใดๆ บริษัทจัดการจะนบัคะแนนเสียงของบุคคล
ดงักลา่วได้เฉพาะในสว่นที�ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

 (3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั &น 

8.5 ในกรณีที�ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผู้ ที� เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ผุ้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน  3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด บริษัทจัดการจะ
ปฎิบตัิตามข้อ 8.2 โดยอนโุลม 

8.6 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5 ให้เป็นไปตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยการจดัตั &งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
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8.7 เงินปันผลส่วนที�ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ   8.2   )3  ( ข้อ   8.3   )3  ( และข้อ   8.5  ในระหว่างที�
บริษัทจดัการยงัมิได้ดําเนินการดงักล่าว  บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ออกจากทรัพย์สนิอื�นของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

8.8 ในกรณีว่าปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทุน โดยรู้เห็น
หรือตกลงกับบุคคลอื�น อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที�แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที�ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั &งและ
จดัการกองทนุรวม 

8.9 บริษัทจดัการจะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อตรวจสอบรายชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เป็นผู้ลงทนุ
ต่างด้าวและสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว (“วนัเริ�มต้น foreign limit”) และแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบภายในวนัที� 1 มกราคม 2553 โดยหากกองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที�
เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทนุรวมกันเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั &งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี & 

 (1) ไมล่งทนุเพิ�มเติมเพื�อให้ได้มาซึ�งสทิธิในที�ดินตามประมวลกฎหมายที�ดิน 
 (2) ไมล่งทนุเพิ�มเติมเพื�อให้ได้มาซึ�งกรรมสิทธิgในอาคารชุด ซึ�งเมื�อคํานวณพื &นที�ห้องชุดที�กองทนุ

รวมจะลงทุนรวมกับพื &นที�ห้องชุดที�ถือกรรมสิทธิgโดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันแล้ว คิดเป็น
สดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพื &นที�ห้องชดุทั &งหมดในอาคารชดุนั &น 

 (3) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าในเรื�องใดๆ บริษัทจัดการจะนบัคะแนนเสียงของผู้
ลงทุนต่างด้าวที�มีรายชื�อ ณ วนัเริ�มต้น foreign limit ในส่วนที�เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ เว้นแต่ผู้ลงทนุต่างด้าวรายใดมีการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพิ�มเติมภายหลงัจากวนัเริ�มต้น foreign limit บริษัทจดัการจะไม่
นบัจํานวนหนว่ยลงทนุที�ได้มาเพิ�มเติม รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติ 

 (4) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทนุต่างด้าวที�มีรายชื�อ ณ วนัเริ�มต้น foreign limit ในสว่นที�เกินกว่า
ร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด เว้นแต่ผู้ลงทนุต่างด้าวรายใดมีการลงทนุ
ในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพิ�มเติมภายหลงัจากวนัเริ�มต้น foreign limit บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงิน
ปันผลของจํานวนหนว่ยลงทนุที�ได้มาเพิ�มเติม 

9. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ�งเป็นเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะยื�นคําขอต่อตลาด
หลกัทรัพย์เพื�อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนั
จดทะเบียนกองทนุรวม 

10. การโอนหน่วยลงทุน 

 ภายใต้บงัคบัของข้อ 8 และกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ในการโอนหนว่ยลงทนุในแตล่ะครั &ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี & อนึ�ง หากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการโอนหน่วยลงทนุครั &งใดครั &งหนึ�งอาจมีลกัษณะเป็น
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การขดัหรือแย้งกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามที�กําหนดในข้อ 8 หรือข้อกําหนดซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอนาคต บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการดําเนินการโอนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 

10.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนสาํหรับกรณีที=มีใบหน่วยลงทุน  

ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งเป็นผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุประเภทใบหน่วยลงทนุมีความประสงค์
จะโอนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที�จะโอนหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบขอโอนหน่วยลงทุนซึ�งลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอนและแนบเอกสาร
ประกอบการโอนหนว่ยลงทนุตามที�นายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด การโอนหนว่ยลงทนุจะมีผลใช้กลา่วอ้างต่อ
บุคคลภายนอกได้โดยสมบูรณ์และถือว่าได้รับการรับรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื�อนายทะเบียน 
หน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื�อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั &งนี & ผู้ โอนจะต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที�กําหนดโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

 10.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั ทั &งนี & ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

 10.3 ระยะเวลาการห้ามขายของผู้ลงทุนครั
งแรกซึ=งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ลงทนุครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตกลงไม่จําหน่าย จ่าย หรือโอนหน่วยลงทนุทั &งหมดหรือบางสว่น
ให้แก่บคุคลภายนอก ตามที�ได้จองซื &อและได้รับการจดัสรร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

ก. ภายในระยะเวลา 18 เดือนนบัจากวันที�หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ�มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
วนัแรก ผู้ ลงทุนครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตกลงไม่จําหน่าย จ่าย หรือโอนหน่วยลงทุน
ทั &งหมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลภายนอก 

ข. ภายในระยะเวลา 18 เดือนนบัจากวนัที�ครบระยะเวลาที�กําหนดในข้อ ก. ผู้ลงทนุครั &งแรกซึ�งเป็นเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์จะถือหน่วยลงทนุในจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จําหนา่ยได้ทั &งหมดของกองทนุรวมเมื�อสิ &นสดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก 

11. การรับชาํระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื=น 

หากมกีารผิดนดัชําระหนี &หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี &หรือลกูหนี &ตามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวม 
จะไมส่ามารถชําระหนี &ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนี &ด้วยทรัพย์สนิอื�นทั &งที�เป็นหลกัประกนั และมใิช่หลกัประกนั
เพื�อกองทนุรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจดัการกองทนุ 
ดงันี & 

11.1 ก่อนการรับชําระหนี &ด้วยทรัพย์สินอื�นที�มิใช่หลกัประกันในแต่ละครั &ง บริษัทจัดการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจาก
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนั &น
การรับชําระหนี &ด้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ�งตรา
สารแหง่หนี &หรือสทิธิเรียกร้องนั &น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บริษัทจัดการจะ
ระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี & มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณ
การคา่ใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี & 

11..2 เมื�อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี & บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั &นเพื�อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิที�ได้จากการชําระหนี &ดงันี & 

)1(  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที�กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ�ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที�กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะ
จําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวในโอกาสแรกที�สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั และในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการ
อาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วก็ได้ 

ในกรณีที�มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

การตดัสินใจลงทนุหรือการจัดการซึ�งทรัพย์สินของกองทนุรวม รวมทั &งการซื &อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับ
โอนซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ และ /หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ จะกระทําด้วยดลุพินิจเด็ดขาดของบริษัทจดัการ
โดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ซึ� งมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที�  และ                
ความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี & 

12.1 องค์ประกอบ 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั &งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมซึ�งประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่เกิน 4   คน 
ดงัตอ่ไปนี &  

1. กรรมการซึ�งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�แต่งตั &งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม  เพื�อเป็น
ตวัแทนของบริษัทจดัการกองทนุรวม จํานวนไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�ง 

2. กรรมการซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที�บริษัท
จดัการกําหนดและได้รับการเสนอชื�อจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ�งหรือหลายรายซึ�งถือหน่วยลงทนุ
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทนุทั &งหมด  จํานวนไม่เกิน 2 คน ทั &งนี & หากผู้ ถือหน่วยลงทุน
เสนอรายชื�อของกรรมการลงทนุเกินกว่าจํานวนของกรรมการลงทนุที�กําหนด  หรือไม่เสนอรายชื�อของ
กรรมการลงทนุ  ให้บริษัทจดัการพิจารณาแตง่ตั &งกรรมการลงทนุตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ�งอาจ
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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ทั &งนี & จํานวนกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะต้องมีตวัแทนของบริษัทจดัการซึ�งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการ
กองทุนอสงัหาริมทรัพย์  จํานวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทั &งหมด และ
กรรมการลงทนุของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที�  คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด  รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ และไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุในความผิดทางอาญาใด ๆ โดย
ที�กรรมการลงทนุมีสทิธิได้รับเบี &ยประชมุตามที�กําหนดไว้ในโครงการ 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3  ปี โดยกรรมการลงทุนที�ปฏิบตัิหน้าที�จนครบ
วาระแล้วอาจได้รับการแตง่ตั &งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการลงทนุได้อีก ทั &งนี & บริษัทจดัการมีสทิธิใช้ดลุพินิจเด็ดขาด 
ถอดถอนกรรมการรายใดก่อนครบวาระของกรรมการรายนั &นได้ ทั &งนี & ภายใต้เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี & 

1. กรรมการลงทุนรายนั &นไม่ปฏิบตัิหน้าที� ขาดคุณสมบตัิ และ/หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนดหรือตามที�กําหนดไว้ในโครงการ 

2. เมื�อพิจารณาโดยใช้เหตุผลอันสมควรแล้ว บริษัทจัดการมีความเห็นว่ากรรมการลงทุนรายนั &น 
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี กรรมการลงทุนอาจลาออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระได้ โดยยื�นใบลาออกให้แก่ 
บริษัทจดัการไมน้่อยกวา่ 30 วนัลว่งหน้าก่อนวนัที�การลาออกจะมีผล 

ทั &งนี & ถ้าตําแหน่งกรรมการลงทนุใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด นอกจากกรณีครบกําหนดตามวาระ บริษัท
จดัการมีสทิธิแตง่ตั &งกรรมการเข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการลงทนุที�วา่งลงได้ตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้ข้างต้น โดย
ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการลงทุนที�เป็นตัวแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนว่างลง บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงเหตดุงักลา่ว เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ�งหรือ
หลายรายซึ�งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทนุทั &งหมดเสนอชื�อกรรมการลงทนุราย
ใหม่แทนตําแหน่งที�ว่างลง หากผู้ ถือหน่วยลงทุนเสนอรายชื�อของกรรมการลงทุนรายใหม่เกินกว่าจํานวนของ
กรรมการลงทนุที�วา่งลง ให้บริษัทจดัการพิจารณาแต่งตั &งกรรมการลงทนุตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควรจนครบ
ตําแหน่งของกรรมการลงทุนที�ว่างลง หรือในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เสนอรายชื�อกรรมการลงทนุทั &งหมดหรือ
บางส่วน  ให้บริษัทจัดการพิจารณาแต่งตั &งกรรมการลงทุนซึ�งอาจเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน ตวัแทนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

ให้กรรมการลงทนุที�ได้รับการแตง่ตั &งขึ &นใหมด่งักลา่วมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากบัระยะเวลาตามวาระที�
เหลอือยูข่องกรรมการลงทนุผู้ ที�ตนได้รับการแตง่ตั &งให้เข้ามาดํารงตําแหนง่แทนที� 

 12.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

)1(  การเรียกประชมุ  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทนุ ให้กรรมการลงทนุคนใดคนหนึ�งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน
เพื�อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที�กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือเชิญประชุม 
ซึ�งระบถุึง วนั เวลา สถานที� และวาระของการประชมุ โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการลงทนุทกุท่านทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3   วนัทําการ
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ก่อนวนัประชุม  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จําเป็นต้องส่งหนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที�ไม่มีการส่งหนงัสือ 
เชิญประชุม หากกรรมการลงทนุได้เข้าร่วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการลงทุนท่านดงักล่าว 
สละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

)2(  กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  

 คณะกรรมการลงทนุจะจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั &ง หรือตามที�กําหนดโดยคณะกรรมการลงทนุ 

)3(  วิธีการประชมุ 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้             
โดยกรรมการคนหนึ�งคนใดอาจเสนอมติที�ทําขึ &นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อเวียนให้คณะกรรมการลงทนุ
พิจารณาและลงนามในมติดังกล่าว ทั &งนี & จะแยกลงชื�อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรือลงชื�อร่วมกัน       
ในต้นฉบบัเดียวกนัก็ได้ 

(4) องค์ประชมุ  
ในกรณีจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการลงทนุ จะต้องมีกรรมการลงทนุเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ�งหนึ�ง
ของกรรมการลงทนุทั &งหมด  และต้องมีกรรมการลงทุนที�เป็นตวัแทนจากบริษัทจัดการไม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ�งเข้าร่วมประชุม และมีกรรมการลงทนุที�เป็นตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วม
ประชมุทกุครั &งจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ไมอ่าจจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการลงทนุขึ &นได้เนื�องจากไม่ครบองค์ประชุม  การประชุม
คณะกรรมการลงทนุในครั &งถดัมาเพื�อพิจารณาวาระเดิมไม่ว่าทั &งหมดหรือบางสว่น  จะต้องมีกรรมการ
เข้าร่วมประชมุเกินกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการลงทนุทั &งหมด  และต้องมีกรรมการลงทนุที�เป็นตวัแทนจาก
บริษัทจดัการรวมกนัไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งเข้าร่วมประชมุทกุครั &งจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ทั &งนี & ในการประชมุนั &นอาจเป็นในลกัษณะการประชมุร่วมกนั หรือการประชมุทางโทรศพัท์ (Telephone 
Conference) ก็ได้  

 (5) มติของที�ประชมุ 

  กรรมการแตล่ะคนมีสทิธิออกเสยีงหนึ�งเสยีง 

(ก) กรณีจดัใหมี้การประชมุ 

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ�งคิดจากจํานวนคณะกรรมการลงทุน          
ที�เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ�มขึ &นอีกเสียงหนึ�งเป็น
เสยีงชี &ขาด 
ทั &งนี & ให้คณะกรรมการลงทุนประชุมโดยจัดให้มีการประชุมในการพิจารณาลดทุน การถอดถอน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 

(ข) กรณีไม่จดัใหมี้การประชมุ 
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คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที� ทําขึ &นเป็นลายลักษณ์อักษร โดย 
มติดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ /หรือให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ�งหนึ�ง 
ของคณะกรรมการลงทนุ โดยกรรมการลงทนุที�มิได้จดัสง่มติที�ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการภายใน
เวลาที�กําหนดหรือมิได้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบถึงเหตผุลอนัสมควรที�มิได้จดัสง่มติมายงับริษัทจดัการ
ภายในเวลาที�กําหนด ถือวา่กรรมการลงทนุทา่นดงักลา่วไมแ่สดงความเห็นในมติดงักลา่วและให้ถือว่า
เป็นมติไมเ่ห็นชอบ 
ทั &งนี & บริษัทจัดการจะจดัส่งมติให้แก่กรรมการลงทนุแต่ละท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโทรสาร หรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามควรแก่กรณี โดยกรรมการลงทนุสามารถจดัส่งมติที�ได้ลงนามแล้วมายัง
บริษัทจดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งบริษัทจัดการจะ
ถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที�ลงลายมือชื�อโดยกรรมการลงทนุซึ�งส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโทรสารถึง
บริษัทจัดการเป็นการลงมติที�มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการลงทุนที�นําส่งมติทางโทรสาร หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนําส่งต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการต่อไป เพื�อบริษัทจดัการจะเก็บรักษา
ต้นฉบบัของมติที�ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานที�บริษัทจดัการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ�มขึ &นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี &ขาด 
มติคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของกองทนุ
รวม รายละเอียดโครงการ กฎหมายไทยและระเบียบที�เกี�ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�มติของ
คณะกรรมการลงทนุอาจขดัหรือแย้งกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของกองทนุรวม รายละเอียดโครงการ 
กฎหมายไทยและระเบียบที�เกี�ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง หรือจรรยาบรรณและ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
อาจเสื�อมเสียชื�อเสียงหรือได้เกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแย้งกับผลประโยชน์ของกองทนุรวม หรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้จดัการกองทนุรวมอาจโต้แย้งมตินั &นได้โดยแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนและบริษัท
จดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ถือวา่มติดงักลา่วไมม่ีผลผกูพนับริษัทจดัการ 
การลงมติของคณะกรรมการลงทนุซึ�งมีสว่นได้เสยี 
ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื�องใด ๆ จะไม่นบัคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย
รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติ 

)6(  ประธานที�ประชมุ  
 ให้บริษัทจัดการแต่งตั &งกรรมการรายใดรายหนึ�งซึ�งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการทําหน้าที�เป็น 

ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที�ประชุม ทั &งนี & ประธานในที�ประชุมมีอํานาจและหน้าที� 
ในการดําเนินการประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที�กําหนดไว้ในโครงการ  

(7) รายงานการประชมุ  
 บริษัทจัดการจะต้องจัดทํารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที�ประชุมครั &งนั &นลงนามรับรอง

และเก็บรักษาไว้ที�บริษัทจดัการ รวมทั &งจดัให้มีสําเนาเพื�อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานกังานใหญ่
ของบริษัทจดัการในวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ  

 12.3 สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทนุมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี & 
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)1(  ให้คําปรึกษา พิจารณาให้คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี�ยวกับการลงทุน ซื &อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า 
จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ�งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และเกี�ยวกบัการแต่งตั &ง
และถอดถอนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที�ปรึกษากองทุนรวม และที�ปรึกษาใด ๆ ซึ�งแต่งตั &งโดย     
กองทนุรวม รวมถึง การพิจารณาเปลี�ยนชื�อกองทนุรวมและการเปลี�ยนแบรนด์ของทรัพย์สินที�กองทนุ     
รวมเข้าลงทนุครั &งแรกในโครงการใดโครงการหนึ�ง 

)2(  ให้คําปรึกษาแก่บริษัทจัดการเกี�ยวกับการจัดการทรัพย์สินซึ�งกองทุนรวมลงทุนตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

)3(  คณะกรรมการลงทนุทกุทา่นจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลบั และไม่นําไปเปิดเผย
ให้บุคคลใด ๆ ทราบ และ /หรือใช้เพื�อประโยชน์อย่างอื�นที�มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม  เว้นแต ่
จะมีกฎหมายกําหนดโดยชดัแจ้งหรือมีคําสั�งทางราชการให้เปิดเผย หรือข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที�ได้ 
ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั�วไปทราบแล้ว 

)4(  ดําเนินการอื�นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั &งนี & จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องทั &งที�มีอยู่แล้วและที�จะมีขึ &น 
ในภายหน้า  

)5(  คณะกรรมการลงทุนจะต้องพิจารณา ตัดสินใจในเรื�องใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั &งอยู ่
บนพื &นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องทั &งที�มีอยู่แล้วและจะมีขึ &น 
ในภายหน้า 

หากที�ประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถหาข้อยุติ หรือไม่สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดังกล่าวไม่
สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ถือเป็นดลุพินิจเด็ดขาดของบริษัทจัดการ 
หรือบริษัทจดัการจะต้องเสนอเรื�องดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาลงมติ 

 

13. ชื=อ ที=อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื=อนไขการเปลี=ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที=เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม 

 13.1 ชื=อ ที=อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื�อ :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

  ที�อยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

   โทรศพัท์ 0-2470-3200-1  

หรือบคุคลอื�นที�มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย    
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจดัการจะขอความเห็นชอบจาก    
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ไป 

13.2 เงื=อนไขการเปลี=ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  
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บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี�ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง
ดงัตอ่ไปนี & และเมื�อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

)1(  เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งบอกเลกิสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์โดย
คู่สญัญาฝ่ายที�บอกเลิกสญัญาแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัที�มีผลเป็นการเลกิสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

)2(  ในกรณีที�บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�หรือความรับผิดชอบ
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิก
สญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั นบัแต่วนัที�ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงการปฏิบตัิเช่นว่านั &น ในกรณีที�
ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื�อนไขใด ๆ ที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั &ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัท
จดัการ และ /หรือกองทนุรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการที�บริษัทจดัการต้องติดต่อกับบุคคลอื�นที�
เกี�ยวข้องกบัการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย และในกรณีที�บริษัทจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือ
ปฏิบตัิผิดเงื�อนไขใด ๆ ที�กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์  บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบต่อ
คา่ใช้จ่าย และ/หรือความเสยีหายที�เกิดขึ &นกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

)3(  ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติโดยเสยีงข้างมาก ซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนั
เกินกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทุนรวม มีมติเรียกร้องให้มี 
การเปลี�ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์และสั�งให้บริษัทจัดการแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ &นใน
เวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
90 วนั  

)4(  ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ�งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วย คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 
(ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้
ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบ หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์
แก้ไขเหตดุงักลา่วเสร็จสิ &น ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดดงักล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนญุาตเปลี�ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ภายใน 15  วนันบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัที�ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขเหตุ
ดงักล่าว เมื�อได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั &งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั &งนี & เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะสั�งการเป็นอย่างอื�น และผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมจะต้องทําหน้าที�ในการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์
จนกระทั�งการแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิ &น ทั &งนี & ในระหว่างการจดัหาผู้ดแูลผลประโยชน์
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รายใหม ่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมยงัคงมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในอตัราคา่ธรรมเนียมเดิมจนกวา่การ
แตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ &นและสามารถปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วได้ 

)5(  หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับ
การจดัการกองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ ซึ�งการเปิดเผยดงักลา่วก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหาย
ตอ่กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนอื�นใดตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือมี
บคุคลอื�นได้รับประโยชน์ใด ๆ  ที�เป็นผลจากการเปิดเผยข้อมลูโดยมิชอบดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจบอก
เลิกสัญญาแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ /หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจดัการ  และ /หรือ
กองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดจากการที�บริษัทจดัการต้องติดต่อ และ /หรือจดัหาบคุคลอื�นให้
มาปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกิดขึ &นหรืออาจเกิดมีขึ &นที�
เกี�ยวกบัการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(6) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื�นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์      
ไม่สามารถตกลงที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าว เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ�มภาระหน้าที�                 
แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที�ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า     
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

)7(  เมื�อมีผู้ ใดเสนอหรือยื�นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวข้องที�เกี�ยวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม (ก) เพื�อเลิกกิจการหรือเพื�อการอื�นใดที�คล้ายคลึงกนั หรือ (ข) เพื�อฟื&นฟู
กิจการ ประนอมหนี & หรือผอ่นผนัการชําระหนี & จดัการทรัพย์สนิ ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื�นใด
ที�คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

)8(  เมื�อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ ดูแลผลประโยชน์ว่า             
มีความผิด หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั�วไป 

 ไม่ว่ากรณีใด ๆ การเปลี�ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน ทั &งนี & บริษัทจัดการจะแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เมื�อได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมจะต้องปฏิบตัิหน้าที�จนกว่าจะมีการ
แตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมเ่รียบร้อยแล้ว 

 เนื�องจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดงันั &น  ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงตามข้อ 13.2 ของรายละเอียด
โครงการนี & ในหัวข้อ “เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์” ผู้ ดูแลผลประโยชน์นั &นต้องทําหน้าที�   
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลกัฐานทั &งหมดของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่รือตามคําสั�งของบริษัทจดัการ หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื�นใดที�จําเป็น เพื�อให้การโอนทรัพย์สิน และ
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เอกสารทั &งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ &น  และภายในเวลาอนั
สมควรที�สามารถทํางานได้ต่อเนื�อง ในกรณีที�สญัญาแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์สิ &นสุดลงเนื�องจาก 
ผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา หากบริษัทจัดการยงัไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม ่   
มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ &นสดุสญัญาดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัต้องปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญา               
แต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชนต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ ดูแล               
ผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาที�ผู้ดแูลผลประโยชน์นั &นได้ปฏิบตัิหน้าที�จนถึงวนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้สิ &นสดุการทําหน้าที�   
เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมทั &งคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ &นจริง และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ ที�เกิดมีหรืออาจมี
เนื�องจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์นบัตั &งแต่วนัสิ &นสดุสญัญาเป็นต้นไป
จนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าวได้ ในกรณีการเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์สิ &นสุดลง ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้อง
รวบรวมและโอนทรัพย์สินทั &งหมด และเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที�มา
แทน หรือดําเนินการอยา่งอื�นตามคําสั�งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
การดําเนินการใด ๆ ที�จําเป็นเพื�อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั &งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 
15 วนันบัจากวนัที�การ เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ &นสดุลง 

13.3 สถานที=เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 ชื�อ  : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

  ที�อยู ่      :   400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

     เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

     โทรศพัท์ 0-2470-3200-1  

และ/หรือ ที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือสถานที�อื�นใดที�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนญุาต โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั &งบคุคลดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคญัของ
กองทนุรวมไว้ที�สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที�ลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โฉนดที�ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสญัญาซื &อขาย
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสอืกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ที�สาํนกังาน
ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที�โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที�ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื�น 

14. ชื=อ ที=อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื�อ  : นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ หรือ นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต 
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
  บริษัท สาํนกังาน เอินส์ทแอนด์ยงั จํากดั 
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ที�อยู ่ : ชั &น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ 
  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : 0-2264-0777 
โทรสาร : 0-2264-0789-90 

หรือบคุคลอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้ สอบบัญชี เพื�อเป็นผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม รวมทั &งกฎหมายหลักทรัพย์  
และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องโดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั &งปิด
ประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ   

15. ชื=อ ที=อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื�อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : สายปฏิบตัิการธุรกรรมทางการเงินและหลกัทรัพย์ อาคาร 2 ชั &น 3 เลขที� 1060   
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  : 0-2256-2331-4 

โทรสาร : 0-2256-2406 

หรือบคุคลอื�นที�ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

16. ชื=อ ที=อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของที=ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 
(รับประกันการจัดจาํหน่ายอย่างแน่นอนทั 
งจาํนวน (Firm Underwriting)) 

 ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก บริษัทจดัการได้แตง่ตั &งผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ดงันี & 

 16.1 ที=ปรึกษาทางการเงนิ และผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

ชื�อ   : บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที�อยู ่  : 130-132 ชั &น 2, 20, 24-26, 28 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3 
  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 

โทรศพัท์  : 0-2686-2000 

โทรสาร : 0-2675-3950 

 16.2 ผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

              ชื�อ          : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั  ) มหาชน( 

ที�อยู ่  : เลขที�  175  อาคารสาธรซิตี & ทาวเวอร์ 
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                                            ชั &น  11    ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์  : 0-2680-4037 

โทรสาร : 0-2670-9291-3 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั &งผู้ จัดจําหน่ายเพิ�มเติมในภายหลงั ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพยหรือการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�เป็นหน่วยลงทุน ทั &งนี &  ต้องไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ  ผู้ ให้เช่า  ผู้ โอนสิทธิการเช่า  และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมจะลงทุนใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั  เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพิ�มเติมใน
ภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั &งดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั &งปิด
ประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ  ผู้จดัจําหนา่ยทกุราย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ย
ลงทนุทกุราย 

17. ชื=อ ที=อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก บริษัทจดัการได้แตง่ตั &งผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุดงันี & 

ชื�อ   : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่  : สาํนกังานใหญ่ เลขที� 9 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  : 0-2544-3666-7, 0-2544-3871-2, 
  0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
  0-2544-3907, 0-2544-3909, 
  0-2544-3941, 0-2544-3998 
  และสาขาตา่ง ๆ ทั�วประเทศ 

โทรสาร : 0-2937-7783-4 

ชื�อ   : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  เพื�อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่  : เลขที� 1 อาคารคิวเฮ้าส์  ลมุพินี 
  ชั &น G 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้ 
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์  : 0-2677-7111 

โทรสาร : 0-2677-7227 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั &งผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมในภายหลังซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม และบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั &งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต.  ทราบ  รวมทั &งปิด
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ประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ  ผู้จดัจําหนา่ยทกุราย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ย
ลงทนุทกุราย 

18. ชื=อ ที=อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

กรณีกองทุนรวมที=ระบุเฉพาะเจาะจง 

18.1 ทรัพย์สินที=กองทุนรวมเข้าลงทุนครั
งแรก 

บริษัทจดัการได้ทําการแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ�งเป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที�อยู่ในบญัชีรายชื�อ 
ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2   รายในการประเมินค่าทรัพย์สิน                
ที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก ดงัตอ่ไปนี & 

(1) ชื�อ  : บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที�อยู ่ : ชั &น 46 อาคาร ซีอาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั�นเพลส 
   87/2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์  : 0-2654-1111 

โทรสาร : 0-2685-3300-1 

(2) ชื�อ  : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั 

ที�อยู ่ : 1414/1-2  ถนนพระรามที� 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
   กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์  : 0-2240-0861 

โทรสาร : 0-2249-7856 

 18.2 ทรัพย์สินที=กองทุนรวมจะลงทุนเพิ=ม 

บริษัทจัดการจะทําการแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที�อยู่ในบัญชีรายชื�อที� ได้ รับความเห็นชอบ 
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 
ของกองทนุรวมโดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ &น  

โดยเมื�อมีการแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั &งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

19. ที=ปรึกษาของกองทุนรวม   

 บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั &งบุคคลใดเป็นที�ปรึกษากองทุนรวม ที�ปรึกษา
ทางการเงิน หรือที�ปรึกษาอื�นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที�ปรึกษา  
ทั &งนี & เมื�อมีการแต่งตั &งที�ปรึกษารายใดรายหนึ�ง บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการแต่งตั &งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะต้องสง่สําเนาสญัญาแต่งตั &งที�ปรึกษาดงักลา่วให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 
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 19.1 ที=ปรึกษากองทุนรวม 

บริษัทจดัการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทนุอาจทําการแต่งตั &งบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลรายเดียว
หรือหลายราย  ที�มีความรู้และประสบการณ์เ กี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนา        
อสงัหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีเพื�อทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษากองทุนรวม เพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่  
บริษัทจัดการหรือคณะกรรมการลงทุนเกี�ยวกบัการซื &อ จําหน่าย โอน รับโอน กรรมสิทธิg และ /หรือสิทธิการเช่า   
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื�อประโยชน์ในการจัดการ    
กองทุนรวมและมีหน้าที�อื�นใดตามที�กําหนดในสญัญาแต่งตั &งที�ปรึกษากองทุนรวม  ทั &งนี & ที�ปรึกษากองทุนรวม  
ต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั &งที�ปรึกษากองทนุรวมให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบั
แตว่นัที�แตง่ตั &งที�ปรึกษากองทนุรวม และสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั &งที�ปรึกษากองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

เมื�อปรากฏว่าที�ปรึกษากองทุนรวมขาดคุณสมบตัิหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามหน้าที�ของที�ปรึกษากองทุนรวม
ตามที�กําหนดในสญัญาแต่งตั &งที�ปรึกษากองทุนรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการถอดถอนที�ปรึกษากองทนุรวม
ดงักลา่ว และมีหนงัสอืแจ้งการถอดถอนที�ปรึกษากองทนุรวมนั &นต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัแตว่นัที�ถอดถอน และ/หรือวนัที�มีการเลกิสญัญาดงักลา่ว 

 19.2 ที=ปรึกษาทางการเงนิและที=ปรึกษาอื=นๆ 

บริษัทจดัการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทนุอาจแต่งตั &งบคุคลหรือนิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายให้
เป็นที�ปรึกษาทางการเงินของกองทนุรวม เพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี�ยวกับการจดัการ 
ตา่ง ๆ ของกองทนุรวม โดยที�บคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที� คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ /หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด ทั &งนี & รวมถึงแต่งตั &งที�ปรึกษาอื�นซึ�งมีหน้าที�ให้คําปรึกษา
หรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี�ยวกบัการจดัตั &งกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุรวม เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย  
ที�ปรึกษาทางวิศวกรรม ที�ปรึกษาด้านบญัชี เป็นต้น 

20. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั &งนิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายเพื�อทําหน้าที�ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวมแทนบริษัทจดัการ ทั &งนี & ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที�มีความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในสว่นที�ได้รับมอบหมาย และมีบคุคลากรที�มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่
น้อยกว่า   3  ปีซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม และมีคุณสมบตัิตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดและที�อาจมีการกําหนดเพิ�มเติมในอนาคต โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและ            
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ &น ทั &งนี & เมื�อมีการแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั &ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที�แต่งตั &งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

เมื�อปรากฏว่าผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที�ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามที�กําหนดในสญัญาแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการถอดถอน
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ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั &นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ถอดถอน และ/หรือวนัที�มีการเลกิสญัญาดงักลา่ว 

ทั &งนี & ในวันที�กองทุนรวมเข้าลงทุนและดําเนินการทางทะเบียนในโครงการใดโครงการหนึ�งของทรัพย์สินที� 
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกเรียบร้อยแล้ว  บริษัทจัดการจะแต่งตั &งนิติบุคคลดังต่อไปนี &เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ชื�อ   : บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่  : อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี  เลขที� 1  ถนนสาทรใต้  
   แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์  : 0-2677-7000 

โทรสาร : 0-2677-7012 

(2) ชื�อ : บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

ที�อยู ่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี เลขที� 1 ถนนสาทรใต้  
   แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   10330  

โทรศพัท์ : 0-2677-7000 

โทรสาร : 0-2677-7012 

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะมีวาระตามที�กําหนดในสัญญาแต่งตั &งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ�งมี
กําหนดเวลา 5 ปี และคูส่ญัญาอาจตกลงขยายระยะเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี (โดยอยู่ภายใต้
เงื�อนไขเดียวกนั เว้นแตอ่ตัราคา่ธรรมเนียม)  

ข้อมูลเกี=ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ควอลติี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ควอลิตี & เ ฮ้าส์ (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทําหน้าที�ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั &ง
เมื�อปี 2526 มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2549 จํานวน 6,288.7 ล้านบาท และได้รับอนญุาต
ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2534 และเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยซึ�ง
มีความเชี�ยวชาญในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขายและให้เช่าสําหรับกลุม่ผู้มีรายได้ระดบัปานกลางจนถึง
ระดบัสงูมานานกว่า 23 ปี โดยอสงัหาริมทรัพย์ที�ให้เช่าจะเป็น เซอร์วิส อพาร์เม้นท์และอาคารสํานกังาน  สว่น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกรายคือ บริษัท คิว .เอช .อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั จดทะเบียนจดัตั &งเมื�อปี 2538 มีทนุ
จดทะเบียนจํานวน 96 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน  76.8 ล้านบาท ซึ�งมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อ
ประกอบธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และรับจ้างบริหารอาคารสํานักงานโดย บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมถึงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ซึ�งเป็นผู้ให้บริการและผู้บริหารชั &นนําในการให้เช่า
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร และมีเครือข่ายความสมัพันธ์อันดีกับ
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ผู้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื�นและผู้ ให้บริการแก่เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

21. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 21.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั
งแรก (Initial Public Offering) 

  (1) วิธีการเสนอขายหรือจองซื 
อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการครั &งแรกให้กับประชาชนทั�วไป (Initial Public 
Offering) ในราคาหนว่ยลงทนุละ 10 บาท โดยจองซื &อผา่น บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหนว่ยลงทนุตามวนัและเวลาที�จะระบใุนหนงัสอืชี &ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัที�ผู้ลงทนุควรทราบ 
ในกรณีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อหน่วยลง 
ทนุเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 250 ราย โดยแบง่ลกัษณะประเภทของผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

ผู้จองซื &อกลุม่ที� 1 ในกรณีที�ทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกมีมูลค่าเกินหนึ�งในสามของมูล            
ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่              
เ จ้าของ อสังหาริมทรัพย์  และบุคคลที� เ กี� ยวข้องตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ ด้วยบคุคลที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง รวมทั &งหมดไม่เกินหนึ�งในสามของจํานวน                             
หนว่ยลงทนุที�เสนอขายทั &งหมด  

 ทั &งนี & ในกรณีที�มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื &อโดยผู้ จองซื &อกลุ่มที� 1 บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที�จะนําหนว่ยลงทนุสว่นที�เหลอืทั &งหมดมาเสนอขายให้กบัผู้จอง
ซื &อกลุม่ที� 2 

ผู้จองซื &อกลุม่ที� 2  บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุ ให้แก่ประชาชนทั�วไปนอกเหนือจากผู้จองซื &อ 
กลุ่มที� 1 ซึ�งบริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�เสนอขายทั &งหมด 

อยา่งไรก็ตาม เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุที�กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
หากบริษัทจดัการ 

)1(  ไมส่ามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึงสองร้อยห้าสบิราย  
 )2(  จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชน ได้ถึงสองร้อยห้าสิบรายแต่มีมูลค่าน้อยกว่าห้าร้อย            

ล้านบาท 
(3) หากมีมูลค่าถึงห้าร้อยล้านบาทแต่มูลค่าดังกล่าวไม่เพียงพอกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทนุรวมจะซื &อหรือเช่าตามที�ระบไุว้ในโครงการ 
ให้ถือว่าโครงการเป็นอนัสิ &นสดุลง และบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ &นสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และดําเนินการตามที�กําหนดไว้
ในข้อ 21.1 (5) (2) 
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(2) วิธีการขอรับหนังสือชี 
ชวนและใบจองซื 
อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือชี &ชวนสว่นสรุปข้อมลู
สาํคญัที�ผู้ลงทนุควรทราบ และใบจองซื &อหนว่ยลงทนุให้ผู้ ที�สนใจจะลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
หนงัสือชี &ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที�ติดต่อของ           
ผู้จดัจําหน่ายหรือของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับเอกสารดงักลา่วได้
ทกุวนัในเวลาทําการ 

(3) วิธีการจองซื 
อหน่วยลงทุน 

ผู้  จองซื &อสามารถติดต ่อขอรับหนงัสอืชี &ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และใบจองซื &อหน วยลงทนุได้ที�บริษัท
จดัการ ผู้จดัจําหน ายหรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามที�กําหนดในหนงัสือชี &ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัและผู้  จองซื &อต้ องกรอกรายละเอียดในใบจองซื &อ   
หนว่ยลงทนุให้ ชดัเจน พร้ อมทั &งลงลายมือชื�อผู้  มีอํานาจลงนามและประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในกรณีที�  
ผู้จองซื &อเป็นนิติบคุคล และชําระเงินค่าจองซื &อตามวิธีการในข อ 21.1 (4)  ภายในวนัปิ ดการเสนอขาย
หน ่วยลงทนุตามที�ได้ กําหนดในรายละเอียดโครงการ ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรกผู้  จองซื &อต้ อง
จองซื &อขั &นตํ�า 50,000 บาท และเพิ�มเป็นทวีคณูของ 10,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื &อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้ อมทั &งยื�นเอกสารทั &งหมดตามที�บริษัทจัดการกําหนด พร้ อมชําระ     
เงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ หรือผู้จัดจําหน ่าย หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุที�รับการจองซื &อ
จะส ่ง มอบหลกัฐานการจองซื &อหนว่ยลงทนุให้ แก่ ผู้  จองซื &อเป็ นหลกัฐาน อนึ�ง ภายใต้บงัคบัของข้อ 21.1 
(4) (2)  ผู้จองซื &อที�เป็นผู้ลงทุนสถาบนัอาจชําระเงินค่าจองซื &อภายหลงัจากที�ได้รับแจ้งผลการจดัสรร 
ทั &งนี & ตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที�กําหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 

ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุที�มีถิ�นที�อยูใ่นตา่งประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื�องของข้อกําหนด กฎระเบียบ  
และภาษีตา่ง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง  

เนื�องจากบริษัทจดัการจะดําเนินการนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์                
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ดงันั &น ในการจองซื &อผู้จองซื &อจะต้องแจ้งความประสงค์ในใบจองซื &อหน่วยลงทนุ 
เพื�อให้บริษัทจดัการดําเนินการกบัหนว่ยลงทนุที�ได้รับการจดัสรรจากการจองซื &อหนว่ยลงทนุตามวิธีการที�
กําหนดไว้วิธีใดวิธี หนึ�ง ดงันี & 

(ก) ใบหนว่ยลงทนุ โดยระบชืุ�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยูที่�ระบไุว้ในใบจองซื &อหนว่ยลงทนุ 

(ข) ฝากไว้ที�บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที�ผู้ จองซื &อมีบัญชีซื &อขายหลกัทรัพย์ ซึ�งจะนําหน่วย
ลงทนุที�ได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อเข้าบญัชี
ซื &อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื &อนั &น 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปฏิเสธการจองซื &อหนว่ยลงทนุตามใบจองซื &อหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที�เป็นไปตามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งดงัตอ่ไปนี & 

- ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนในส่วนที�เป็น
สาระสาํคญัหรือไมย่ื�นเอกสารซึ�งมีรายละเอียดตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

- บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการจองซื &อหน่วยลงทุนอาจมีลกัษณะเป็นการฟอกเงินตามที�
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจเป็นการขดัหรือแย้งต่อ
กฎหมายตา่ง ๆ  

- บริษัทจดัการมีความเห็นวา่ การจองซื &อดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุรวม 
ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุรายอื�น หรือชื�อเสยีงของบริษัทจดัการ 

  (4) การรับชาํระและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซื &อหนว่ยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการกําหนด           
ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้องชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนครั &งเดียวเต็มจํานวนให้แก่
บริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั�งจ่ายเงินของธนาคารที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในสํานกัหกับญัชีเดียวกัน หรือ
จะต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก โดยจะต้องลงวนัที�
ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั &งแรกตามที�บริษัทจดัการกําหนดในหนงัสือชี &ชวนส่วน
สรุปข้อมลูสาํคญัและขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ในกรณีที�เป็นการจองซื &อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการ ให้ผู้ จองซื &อสั�งจ่ายในนาม  
“บญัชีจองซื &อกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ควอลติี & เฮ้าส์” โดยบญัชีจองซื &อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว
เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ซึ�ง
บริษัทจดัการเป็นเจ้าของบญัชี หรือ 

(ข) ในกรณีที�เป็นการจองซื &อหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน 
ให้ผู้จองซื &อสั�งจ่ายในนาม บญัชีจองซื &อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ จัดจําหน่าย
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุกําหนด ซึ�งระบไุว้ในหนงัสอืชี &ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั 

(ค) บญัชีอื�นใดตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุทําการจองซื &อในวนัทําการที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

กรณีวนัทําการที�สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นวนั และ/หรือเวลาที�ลว่งเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื &อของผู้จองซื &อ
หนว่ยลงทนุรายนั &น ยกเว้นกรณีผู้จองซื &อที�เป็นผู้ลงทนุสถาบนั 

(2) ผู้จองซื &อที�เป็นผู้ ซื &อหน่วยลงทุนเบื &องต้น หรือผู้ ลงทุนสถาบันที�จองซื &อหน่วยลงทุนผ่านผู้ จัด
จําหน่ายหรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอาจจะชําระเงินค่าจองซื &อภายหลงัจากที�ทราบผลการ
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จดัสรร ทั &งนี & ตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที�กําหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจดัการหรือผู้จดัจําหน่ายหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน ทั &งนี & ผู้ลงทุนสถาบนัที�จองซื &อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเกินกว่า 50 ล้าน
บาท ต้องจองซื &อผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายเท่านั &น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้จดัการการจัด
จําหนา่ย 

ในกรณีที�ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ผู้จองซื &อต้องเขียนชื�อ นามสกุล สถานที�ติดต่อ และ
หมายเลขโทรศพัท์ ลงบนด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ให้ชดัเจนเพื�อความสะดวกในการ
ติดต่อ ผู้จองซื &อจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายในการโอนเงินหรือการ
แลกเปลี�ยนเงิน โดยจ่ายให้ธนาคารต่างหากจากจํานวนเงินที�จองซื &อและต้องสง่หลกัฐานการโอนมายงั
บริษัทจดัการ ผู้ซื &อหน่วยลงทนุเบื &องต้น ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ เพื�อเป็นการ
ยืนยนัการจองซื &อโดยผู้จองซื &อที�ได้ชําระค่าจองซื &อหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการจองซื &อและขอคืนเงิน
คา่จองซื &อหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการ 

  (5) การคืนเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะแจ้งผลการจดัสรรสทิธิการจองซื &อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ     
ภายใต้เงื�อนไขที�กําหนดดงัตอ่ไปนี & 

(1) กรณีที�ผู้จองซื &อหน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรไม่ว่าทั &งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณี
ตาม (2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจดัสง่เงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุในสว่นที�ไม่ได้รับการจดัสรร 
คืนให้แก่ผู้จองซื &อหน่วยลงทนุโดยชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้จองซื &อหน่วยลงทุนและ 
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที� ระบุในใบจองซื &อหน่วยลงทุนหรือนําเ งินเข้าบัญชีของ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ประเภทเดินสะพดัหรือออมทรัพย์ (สําหรับผู้จองซื &อหน่วยลงทนุที�
จองซื &อผา่นธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เท่านั &น) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ &นสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุที�กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนที�
ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ อนึ�ง สาํหรับดอกเบี &ย และ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ &นจากเงินที�ได้รับ
จากการจองซื &อหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2) กรณีที�บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังการสิ &นสุดระยะเวลาเสนอขายเนื�องจาก (1) ไม่
สามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึงสองร้อยห้าสบิราย หรือ (2) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุได้ถึง
สองร้อยห้าสบิราย แตม่ีมลูคา่ที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดโดยคํานวณตามมลูคา่ที�ตราไว้ของหนว่ยลงทนุตํ�า
กว่าห้าร้อยล้านบาท หรือ (3) หากมีมูลค่าถึงห้าร้อยล้านบาทแต่มูลค่าดังกล่าวไม่เพียงพอกับราคา
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมจะซื &อหรือเช่าตามที�ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสง่เงิน
ค่าจองซื &อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ที�เกิดขึ &นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)                   
คืน โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินให้ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุโดยชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจา่ย
ในนามผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยูที่�ระบใุนใบจองซื &อหนว่ยลงทนุ หรือ
นําเข้าบญัชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ประเภทเดินสะพดัหรือออมทรัพย์ ซึ�งได้ระบไุว้ใน
ใบจองซื &อหน่วยลงทนุ (สําหรับผู้จองซื &อหน่วยลงทนุที�จองซื &อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
เท่านั &น) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที�กําหนดไว้ในรายละเอียด



 

 

 

-73-               กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ควอลิตี & เฮ้าส์ 

 

โครงการเต็มตามจํานวนเงินที�ได้รับชําระค่าจองซื &อหน่วยลงทนุ โดยหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ที�เกิดขึ &นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวได้อันเนื�องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี &ยสําหรับ      
เงินคา่จองซื &อหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเริ�มนบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัที�ครบกําหนด 30   วนั
ดงักลา่ว ทั &งนี & เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือสั�งการเป็นอยา่งอื�น 

  (6) การซื 
อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ�งเป็นเงินที�ได้จากการจําหน่าย               
หนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะยื�นคํา
ขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

ทั &งนี &   ผู้ลงทนุสามารถเริ�มซื &อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ได้โดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  และวิธี
ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ 

(7) การจองซื 
อหน่วยลงทุน การชําระเงิน และการคืนเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทุนโดยผู้
ลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่านผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้น 

ให้การจองซื &อหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนต่างประเทศตามที�กําหนดใน (16) ของนิยามของ “ผู้ลงทุน

สถาบัน” ในโครงการ (“ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ”) ที�ประสงค์จะให้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยเป็นผู้
ซื &อหนว่ยลงทนุเบื &องต้นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

(1) ผู้ซื &อหน่วยลงทุนเบื &องต้นจะดําเนินการจองซื &อหน่วยลงทนุแทนผู้ลงทุนสถาบนัต่างประเทศ  
รายเดียวหรือหลายราย และภายใต้การจองซื &อรวมกนัหรือแยกต่างหากจากกนั โดยต้องนําสง่ใบจอง
ซื &อที�ผู้ ลงทุนสถาบันต่างประเทศได้ลงลายมือชื�อเพื�อแสดงความประสงค์ที�จะจองซื &อหน่วยลงทุน  
(ใบจองซื &อของนกัลงทนุสถาบนั)  ให้แก่บริษัทจดัการเพื�อเป็นเอกสารประกอบการจองซื &อ ทั &งนี & เอกสาร
ดงักลา่วต้องระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ลงทนุสถาบนัต่างประเทศประสงค์จะจองซื &อที�ตรงกบัจํานวน
หนว่ยลงทนุที�ผู้ซื &อหนว่ยลงทนุเบื &องต้นจองซื &อแทนผู้ลงทนุตา่งประเทศดงักลา่ว  

(2) ผู้จดัการการจัดจําหน่ายซึ�งเป็นผู้ซื &อหน่วยลงทนุเบื &องต้นอาจจะสํารองจ่ายค่าจองซื &อหน่วย
ลงทนุให้แก่บริษัทจดัการแทนผู้ลงทนุสถาบนัต่างประเทศดงักลา่วตามจํานวนรวมของหน่วยลงทนุที�ผู้
ลงทนุสถาบนัตา่งประเทศได้รับการจดัสรรจริง ทั &งนี & ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในข้อ 22 

(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการต้องดําเนินการตามที�กําหนดในข้อ 21.1(5) ให้บริษัทจดัการคืนเงินคา่
จองซื &อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยซึ�งเป็นผู้ซื &อหนว่ยลงทนุเบื &องต้น ทั &งนี & ภายใต้
หลกัเกณฑ์และวิธีการตา่ง ๆ ที�กําหนดในข้อ 21.1(5) 

22. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

)1(  การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อกลุม่ที�   1  บริษัทจดัการจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จอง 
ซื &อกลุ่มที�  1 ที�เป็นเจ้าของกรรมสิทธิgหรือสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนและบุคคลที�
เกี�ยวข้องทุกรายเต็มตามจํานวนที�จองซื &อ ทั &งนี & เมื�อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน 
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หน่วยลงทนุที�เสนอขายทั &งหมด หากกองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์
ของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

)2(  หากผู้จองซื &อกลุ่มที� 1 จองซื &อไม่ถึง 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�เสนอขายทั &งหมด บริษัทจดัการ
สงวนสทิธิที�จะนําหนว่ยลงทนุสว่นที�เหลอืออกจดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อกลุม่ที� 2 

(3) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อกลุ่มที� 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลัก 
“Small Lot First” โดยหากผู้จองซื &อทําการจองซื &อมากกว่า 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะ
นํามารวมและทําการจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียว (เว้นแตก่ารจองซื &อของผู้จดัการการจดัจําหน่ายซึ�งเป็น 
ผู้ซื &อหน่วยลงทุนเบื &องต้น) โดยบริษัทจัดการจะใช้หลกัการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื &อกลุ่มที� 2  ตามลําดบั 
ดงัตอ่ไปนี & 

1. ในรอบแรกจะจดัสรรตามจํานวนคา่จองซื &อขั &นตํ�าของผู้จองซื &อ โดยใช้จํานวนค่าจองซื &อขั &นตํ�า
นั &นเป็นฐานในการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อกลุม่ที� 2  ทกุราย 

2. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อในรอบต่อ ๆ ไป จะจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ�มให้กับ 
ผู้จองซื &อที�ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรครบตามจํานวนที�จองซื &อ โดยจะใช้คา่ตํ�าสดุของมลูคา่จองซื &อ
คงเหลือที�ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรอบที�แล้ว เป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบ
ตอ่ไป โดยจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยวนเป็นรอบไปเรื�อย ๆ จนกว่าจะครบตามจํานวน
หนว่ยลงทนุที�เสนอขาย และสําหรับการจดัสรรในรอบสดุท้าย หากมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอ 
ตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจํานวนหนว่ยลงทนุที�จองซื &อให้แก่ 
ผู้จองซื &อทกุรายที�มีมลูคา่การจองซื &อตํ�าสดุ 

ให้ผู้ลงทนุสถาบนัต่างประเทศแต่ละรายที�มีชื�อปรากฏในใบจองซื &อที�ผู้ลงทนุสถาบนัต่างประเทศได้ลง
ลายมือชื�อเพื�อแสดงความประสงค์ที�จะจองซื &อหนว่ยลงทนุ (ใบจองซื &อของนกัลงทนุสถาบนั) ที�ผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยได้สง่มอบให้แก่บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ 21.1(7) ได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุเช่นเดียวกบัผู้จองซื &อกลุม่ที� 2 รายอื�น ทั &งนี & เมื�อผู้ลงทนุสถาบนัต่างประเทศดงักลา่วได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายในฐานะผู้ซื &อหน่วยลงทุนเบื &องต้นจะ
ปรากฏชื�อเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแทนผู้ ลงทุนสถาบันต่างประเทศดังกล่าว ณ วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และผู้ จัดการการจัดจําหน่ายจะโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน
ตา่งประเทศตามจํานวนที�ผู้ลงทนุสถาบนัตา่งประเทศแตล่ะรายได้รับการจดัสรรจริงตอ่ไป 

)4(  ในกรณีที�มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร 
หนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั &งหมด โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

(5) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนรับรองที�จะซื &อหน่วยลงทุนตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรโดยบริษัทจัดการหรือ 
ผู้ จัดจําหน่ายที�ได้รับการแต่งตั &งจากบริษัทจัดการ โดยไม่เปลี�ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื &อ 
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที�ไมไ่ด้รับการจดัสรร  
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)6(  ภายใต้บงัคบัข้อ 22 (1) บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะปฏิเสธการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซื &อรายใด ๆ 
ไม่ว่าทั &งหมดหรือบางส่วนก็ได้  หากบริษัทจัดการพิจารณาว่าอาจมีข้อเท็จจริงตามที�กําหนดในข้อ 
21.1(3) โดยบริษัทจดัการไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื &อทราบลว่งหน้า 

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
หลกัเกณฑ์ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดรวมทั &งที�แก้ไขเพิ�มเติมใน
อนาคต 

(8) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึ &นทนัที ภายหลงัจากที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการ
จัดสรรหน่วยลงทุนของผู้ จองซื &อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั &น โดยบริษัทจัดการ  
และ /หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ให้แก่ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุที�ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุทกุราย 

23. การเพิ=มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1 บริษัทจดัการอาจเพิ�มเงินทุนของกองทุนรวมได้เมื�อมีวตัถุประสงค์เพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม หรือเพื�อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมได้มา
จากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพที�ดีและมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 

23.2 ในการเพิ�มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี & 

(1) ขอมติในการเรื�องวตัถปุระสงค์ในการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน จํานวนหน่วยลงทนุและจํานวน
เงินทนุจดทะเบียนที�จะเพิ�ม วิธีการกําหนดราคาของหนว่ยลงทนุที�เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหนว่ย
ลงทุน รวมถึง อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทุน และการกําหนดการนําหน่วยลงทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ด้วย โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงันี & 

(1.1)  กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนหน่วยลงทุนทั &งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั &งนี & องค์
ประชุมต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทั &งหมด และจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มาประชมุดงักลา่วต้องมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(1.2) กรณีการขอมติโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ�ง
หนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดและมีสทิธิออกเสยีง 

ทั &งนี & การนบัคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2) บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสยีงของผู้มีสว่นได้เสยีดงัตอ่ไปนี & 

(ก) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที�กองทนุรวมจะลงทุน
เพิ�มเติมกรณีเป็นการเพิ�มเงินทนุเพื�อซื &อ เช่า หรือได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 
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(ข) เจ้าของอาคารหรือสิ�งปลกูสร้างที�กองทนุรวมเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุ
รวมกรณีเป็นการเพิ�มเงินทนุเพื�อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที�ดีและพร้อมที�จะใช้
หาผลประโยชน์ 

(ค) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที�เสนอขายให้กับผู้ ลงทุน
เฉพาะเจาะจงกรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ�มให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื�องที�ขอมติ 

(จ) บคุคลที�มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ 
(ง) แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที�เสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมบางราย หากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมีมติคดัค้านรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด บริษัท
จดัการจะไมด่ําเนินการให้มีการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว 

ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติคิดเป็นจํานวนรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่าย
ได้แล้วทั &งหมดคดัค้านการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมราย
ใด บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะเสนอจํานวนหรืออตัราสว่นหน่วยลงทนุที�จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนเดิมรายนั &นได้ใหม่ เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้พิจารณาอนุมตัิในการ
ประชมุครั &งนั &น โดยไมต้่องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุขึ &นใหมไ่ด้ 

(2) ขอมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมโครงการเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนตามที�ได้รับ
มติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

23.3 เมื�อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ  23.2 แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 
 )1(  ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ  ก .ล .ต  .พร้อมทั &งจดัสง่ร่างโครงการที�จะแก้ไข

เพิ�มเติมและร่างหนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมให้สํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .
พิจารณา 

 )2(  เมื�อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .แล้ว  บริษัทจดัการจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ�มเติม  โดยจัดส่ง  แจกจ่าย  หรือจัดให้มีหนงัสือชี &ชวน  และจดทะเบียนเพิ�มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี�ยวกับการจดทะเบียนเพิ�มเ งินทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
 ในกรณีที�บริษัทจดัการมิได้เสนอขายหนว่ยลงทนุภายใน   1  ปี  นบัแต่วนัที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังานการให้ความเห็นชอบให้เพิ�มเงินทนุจดทะเบียนดงักลา่วเป็นอนัสิ &นสดุลง 

23.4 ในการเพิ�มเ งินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม หากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วได้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี & 
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(1) หากบริษัทจัดการยังไม่ได้ยื�นขอจดทะเบียนเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแจ้งเรื�องข้างต้นให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ &นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซื &อ
หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที�เกิดขึ &นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อ
หน่วยลงทนุ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมตามสดัส่วน
ของเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุน  หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลานั &นได้อนัเนื�องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระค่าดอกเบี &ย
ในอตัราไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัที�ครบกําหนดเวลานั &นจนถึงวนัที�บริษัทจดัการชําระเงินค่า
จองซื &อจนครบถ้วน 

(2) หากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม
แล้ว บริษัทจดัการจะลดจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื�อคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทนุแก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดจํานวนหนว่ยลงทนุเฉพาะสว่นที�มีการเสนอขายเพื�อเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน
โดยคํานวณตามสดัส่วนของราคาที�เสนอขายและเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทนุ พร้อมทั &งจดทะเบียนลด
เงินทนุของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า 

เงื=อนไขเพิ=มเติม  

ทั &งนี & บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์เพิ�มเติมในการเพิ�มทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ใด
หลกัเกณฑ์หนึ�งดงัตอ่ไปนี & 

ก. ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม (Right Offering) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน      
เพื�อการเพิ�มเงินทนุของกองทนุรวม ในการจองซื &อหนว่ยลงทนุในราคาตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุ (ราคา 
PAR) บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) หรือราคาอ้างอิงที�บริษัทจดัการกําหนด บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขาย (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที�กําหนด อย่างไรก็ดีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งเป็นผู้ทรงสิทธิดงักล่าวอาจ
โอนสทิธิดงักลา่วนั &นให้กบับคุคลอื�นได้ภายในระยะเวลาที�กําหนดตามสทิธินั &น โดยต้องแจ้งบริษัทจดัการเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร ทั &งนี & เมื�อครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิแล้วผู้ทรงสิทธิรายใดไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจัดการ
สามารถเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ�มทนุ ให้กบัประชาชนและผู้ลงทนุทั�วไปได้ หรือ 

ข.  เสนอขายหน่วยลงทนุเพิ�มทนุให้กบัประชาชนและผู้ลงทนุทั�วไป (Public Offering) โดยกําหนดราคา
ขายเท่ากับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม (Net Asset Value) ณ วนัที�บริษัทจัดการกําหนดบวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) หรือตามราคาอ้างอิงที�บริษัทจดัการกําหนด บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
แล้วแตก่รณี 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการแก้ไขหลกัเกณฑ์เพิ�มเติมดงักลา่วให้เหมาะสมโดยจะมีหนงัสือแจ้ง     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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สําหรับเงื�อนไขของการเพิ�มทุน ตามที�ระบุไว้ในข้อ 23 หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น  

24. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

24.1 ในกรณีที�กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ�งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี &  บริษัท
จดัการจะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 

(1)  กองทุนรวมมี เ งินลงทุนที� ไ ด้ รับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (ไมร่วมกําไร) 
(2) มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ลดลงจาก
การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยเงินที�ผู้ลงทนุได้รับในสว่นนี &เป็นการคืนเงิน
ลงทนุมิใช่การจ่ายเงินปันผล 
ทั &งนี & กรณีตาม (2) หมายถึง กรณีที�มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุลดลงจากการประเมินคา่จนตํ�ากวา่ราคา
ต้นทนุที�กองทนุได้มาซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยไม่รวมถึงกรณีที�มลูค่าทรัพย์สินเพิ�มขึ &นจากการประเมิน
คา่และตอ่มาลดลงจากการประเมินคา่แตย่งัมีมลูคา่สงูกวา่ราคาต้นทนุของทรัพย์สนินั &น 
(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที�เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ�งทยอยตดัจ่าย 

หากบริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
บริษัทจดัการดําเนินการโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเท่านั &น โดยในกรณีดงักลา่วนี &ให้
บริษัทจดัการมีดลุยพินิจในการพิจารณาลดเงินทนุจดทะเบียนรวมถึงพิจารณากําหนดจํานวนเงินและ
ระยะเวลาในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที�เห็นสมควรโดยไมต้่องจดัให้มกีารประชมุผู้
ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อขอมติในเรื�องดงักลา่ว 

24.2 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมให้บริษัทจัดการลดเงินทุนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 
และให้ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี &  

(1)  ดําเนินการเฉลี�ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหนว่ยลงทนุ ทั &งนี & เงินที�เฉลี�ยคืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม  
(2) ยื�นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 
วันทําการนับแต่วันที�ดําเนินการเฉลี�ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามแบบที�จัดไว้ในระบบงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ของสาํนกังาน  
(3) จัดให้มีข้อมูลเกี�ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั &งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ และรายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื�อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูล
ดงักลา่วต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

24.3 เมื�อบริษัทจดัการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนเพื�อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
เพิ�มเติม แต่ไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยการ
ลดจํานวนหนว่ยลงทนุเฉพาะสว่นที�มีการเสนอขายเพื�อเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนโดยคํานวณตามสดัสว่นของราคา
ที�เสนอขายและเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุ และคืนเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื &อ
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หน่วยลงทนุตามที�ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดพร้อมทั &งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุน
ตามแบบที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ในกรณีที�บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้มีการจดทะเบียนเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการจะคืน
เงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุน ตามที�ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด 

เงื=อนไขเพิ=มเติม 

สําหรับเงื�อนไขของการลดเงินทุน ตามที�ระบไุว้ในข้อ 24  หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ 

กรณีการลดเงินทุน บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยชําระเป็นเช็คขีดคร่อม 
เฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในใบจองซื &อหน่วยลงทุน  
หรือนําเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ (สําหรับผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุที�ได้จองซื &อหนว่ยลงทนุผา่นธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เทา่นั &น) 

25. การออกและการส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน 

 25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตามที�ผู้จองซื &อได้ระบใุนเอกสารการจองซื &อว่า
จะเลอืกรับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแบบใดแบบหนึ�งดงัตอ่ไปนี & 

1 . ใบหนว่ยลงทนุ  

2 . ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

 25.2 เงื=อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งชื�อผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุที�ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั &งนี & ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ให้ถือเป็นหลกัฐานที�ถกูต้องเกี�ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหนว่ยลงทนุ 

ภายหลงัปิดการเสนอขายครั &งแรก ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ�งแสดงความประสงค์จะขอรับใบ
หนว่ยลงทนุ สาํหรับหนว่ยลงทนุที�ปรากฏในบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยร้องขอให้บริษัทจดัการออก
ใบหนว่ยลงทนุเพื�อนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชื�อจากสถาบนัการเงินหรือกรณีอื�น ๆ บริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที� 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึ�งขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนยื�นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบ
หนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
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(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วย   
ลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีที�ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทุน
จํานวนเทา่ที�ปรากฏอยู ่ในรายการที�บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั &น 

(4) ใบหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ�งจะระบชืุ�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือชื�อกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื�องจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื�นใดตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จงึ
จะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบใบหนว่ยลงทนุที�มีรายการตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่
ผู้ จองซื &อดังกล่าวภายในเวลา 30   วัน นับตั &งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
นบัตั &งแตว่นัถดัจากวนัที�นายทะเบียนได้รับใบคําขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานครบถ้วน แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีที�มีการเพิ�มหรือลดเงินทนุของกองทนุรวม นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทนุ
ฉบับเดิม (ถ้ามี) และจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ที�มีรายการตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30   วนันบัแต่วันที�จด
ทะเบียนเพิ�มหรือลดเงินทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแตก่รณี 

ทั &งนี & นายทะเบียนหนว่ยลงทนุมีสทิธิคิดคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตามที�กําหนดไว้ในโครงการ 

 กรณีระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลกัทรัพย์ของผู้ จองซื &อผ่านนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ 
(Broker) ที�มีบัญชีหลกัทรัพย์อยู่กับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จํากัด  
ทั &งนี & ตามที�ผู้จองซื &อแจ้งไว้ในใบจองซื &อหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีนี & หากผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะนําหน่วยลงทนุตามที�ปรากฏในใบหน่วยลงทุนเข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องนําใบหน่วยลงทุนดังกล่าวมาส่งมอบคืนให้แก่บริษัทจัดการ หรือ 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุเพื�อดําเนินการโอนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเข้าระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

26. สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที=ปรึกษาของกองทุนรวม 
(ถ้ามี) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

26.1 สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี & 
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(1) ดําเนินการบริหารและจัดการทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทนุ และข้อจํากัดการลงทนุ โครงการที�ได้รับอนุมตัิ 
ตลอดจนข้อผูกพันตามใบจองซื &อหน่วยลงทุนและสญัญาต่าง ๆ ที�ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่าง 
เคร่งครัด 

(2) บริษัทจดัการมีสิทธิในการยบัยั &งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใด ๆ ของคณะกรรมการลงทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที�กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี & ในกรณีที�มติดังกล่าวหรือการ
ดําเนินการใด ๆ ตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นการขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ
จรรยาบรรณในการจัดการกองทุนรวม หรือจะทําให้กองทุนรวมได้รับความเสียหายเป็นการขดัต่อ
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม หรือทําให้ หรืออาจทําให้กองทนุรวมผิดสญัญาใด ๆ ที�กองทนุรวมมีกับ
บคุคลภายนอกรวมถึงอาจเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจเสยีชื�อเสยีงหรือได้รับความเสยีหาย  

ภายใต้บงัคบัของข้อ 33 ในกรณีที�มีการแก้ไข เปลี�ยนแปลงข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาต่าง ๆ  
ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทุนของกองทุนรวมตามที�มีการกําหนดในรายละเอียดโครงการฉบบันี &ในส่วนที� 
ไมเ่ป็นสาระสาํคญัและไมส่ง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการการแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือรายละเอียดโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. และไมต้่องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื�ออนมุตัิในเรื�องดงักลา่ว 

(3) สทิธิในการดําเนินการตา่ง ๆ ที�กําหนดไว้ในโครงการ หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใด
ที�เกี�ยวข้อง 

(4) สิทธิในการจําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินทั &งหมดหรือบางส่วนของกองทุนรวมตามที�เห็นสมควรเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม ทั &งนี & ภายใต้เงื�อนไขตา่ง ๆ ที�กําหนดในโครงการและกฎหมายหลกัทรัพย์
ที�เกี�ยวข้อง  

26.1.2 หน้าที=และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

(1) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั &งเข้าทําสญัญาต่าง ๆ ในนามของ
กองทนุรวมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยมีสาระสาํคญัไมแ่ตกแตง่จากร่างข้อผกูพนั ร่างสญัญาและ
ร่างรายละเอียดโครงการที�ผา่นการพิจารณาจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีรายละเอียดโครงการที�เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม 
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี & 

(2.1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชี &ชวน
สว่นสรุปข้อมลูสาํคญัให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนการเริ�ม
จดัสง่หรือแจกจ่ายหรือจดัให้มีหนงัสอืชี &ชวนให้แก่ผู้ลงทนุ 

(2.2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้ 
ผู้จดัจําหน่าย และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจดัสง่หนงัสือชี &ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัที� 
ผู้ ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซื &อหน่วยลงทุนให้ผู้ ที�สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ 
ชี &ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที�ติดตอ่ของผู้จดั
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จําหนา่ยและของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี เพื�อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่
ผู้ ที�สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที�เสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(2.3) เมื�อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิ &นสดุลง บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชี &ชวนส่วน 
ข้อมลูโครงการไว้ ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการเพื�อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และ
จดัสาํเนาให้เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ ในกรณีที�หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้ง
การแก้ไขเพิ�มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 10 วนัทําการนบัตั &งแต่วนัถดัจาก
วนัที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ�มเติมโครงการ หรือ
วนัที�ได้มีมติให้แก้ไขเพิ�มเติมโครงการแล้วแตก่รณี ทั &งนี & จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

(2.4) จดัให้มีใบจองซื &อหนว่ยลงทนุซึ�งมีคําเตือนที�กําหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) ยื�นจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบั 
ตั &งแตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุของโครงการ 

(4) ยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื�อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(5) จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ�งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เรื�อง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(6) ดํา เ นินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และ                    
นําทรัพย์สนิของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(7) จดัให้ได้มาซึ�งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้และผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้ 
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(8) แต่งตั &งที�ปรึกษาของกองทนุรวม เพื�อให้คําปรึกษาเกี�ยวกับการซื &อ หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์  หรือการ
ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ทําให้ดีขึ &น หรือขยายเพิ�มเติมซึ�งอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที�ลงทนุ จัดหา 
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั &น เพื�อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะ 
แจ้งและจดัสง่สาํเนาสญัญาแต่งตั &งที�ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อไป และจดัสง่ให้รายงาน
แตง่ตั &ง ถอดถอน เลกิสญัญาให้สาํนกังาน ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ได้รับการแตง่ตั &ง ถอดถอน หรือเลกิ
สญัญา 

(9) แตง่ตั &งผู้จดัการกองทนุรวมเพื�อรับผิดชอบเกี�ยวกบัการจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั &งนี & ผู้ จัดการกองทุนรวมที�ได้รับการแต่งตั &งต้องได้ 
รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(10) แตง่ตั &งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื�อรับผิดชอบเกี�ยวกบัการจดัการลงทนุในสินทรัพย์สภาพคลอ่ง
ของกองทุนรวม ทั &งนี & ผู้ บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที�ได้รับการแต่งตั &งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(11) แต่งตั &งนายทะเบียนหน่วยลงทุน  (ซึ�งอาจได้แก่บริษัทจดัการ) และจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(12) แต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื�อรับผิดชอบเกี�ยวกับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
อยา่งมีประสทิธิภาพ และแจ้งการแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทั &งคํารับรองว่าบคุคลดงักลา่ว 
มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วนตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�แต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินการถอดถอน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เมื�อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบตัิ และแจ้งการถอดถอนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์นั &นตอ่สาํนกังาน ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ถอดถอน 

(13) แต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื�อประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื�อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม พร้อมทั &งแจ้งและจดัสง่สําเนารายงานการประเมินค่า  
พร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้องให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�ได้รับรายงานการประเมินค่า เว้นแต่กรณีรายงาน 
การสอบทานการประเมินคา่ให้สง่รายงานดงักลา่วให้เฉพาะผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(14) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ�งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื�องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และ       
แจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(15) แตง่ตั &งผู้จดัจําหนา่ยและผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

(16) จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที�เป็นสาระสาํคญัเกี�ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแตว่นัที�ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั &งจดัให้มีข้อ 
มลูที�เป็นสาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั &น  เพื�อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้โดยหนงัสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที�หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
บริษัทจดัการอาจจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที�เป็นสาระสาํคญัตามวรรคก่อนให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการ
จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั &งนี &  ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�ซื &อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื�นตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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(17) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทําการ
สดุท้ายของทกุเดือนมิถนุายนและธนัวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแตว่นัทําการสดุท้ายของเดือน
มิถนุายนและของเดือนธนัวาคม แล้วแตก่รณี และจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมลูค่าดงั 
กลา่ว พร้อมทั &งประกาศมลูคา่ดงักลา่วในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ�งฉบบั และปิดประกาศไว้ใน
ที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ เว้นแตไ่ด้รับ
การผอ่นผนัระยะเวลาจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(18) ประกาศ และเปิดเผยเหตกุารณ์ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ &นภายหลงัจาก
วนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของของกองทุนรวม อันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ ภายหลังจากผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองการ
คํานวณดงักลา่ว 

(19) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที�มีธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทนุ รวมทั &งจดัทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ &นรอบปีบญัชีการเงินของกองทนุรวม และสง่ให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที�มี ชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ &นรอบปีบญัชีการเงิน โดยรายงานดงักลา่วต้องมี
รายการอยา่งน้อยตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(20) ดําเนินการเพิ�มเงินทุน และลดเงินทุนตามวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 19 ของรายละเอียดโครงการนี &  
ในหวัข้อ “การเพิ�มเงินทนุและการลดเงินทนุของกองทนุรวม” 

(21) ดําเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั &งตัวแทน 
เพื�อกระทําการดงักลา่ว 

(22) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี�ยวกับทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที� 
กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที�จําเป็นเพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(23) เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 29 ของ 
รายละเอียดโครงการนี & ในหวัข้อ “การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

(24) ยกเลกิกองทนุรวม ตามหวัข้อ “การเลกิโครงการ” 

(25) แต่งตั &งผู้ ชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื�อทําหน้าที�รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมทั &งทําการอย่างอื�นตามแต่จําเป็นเพื�อชําระบญัชีให้เสร็จสิ &น และ 
แจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

(26) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราที�ระบไุว้ในโครงการที�ได้รับอนมุตัิ 

(27) ปฏิบัติการอื�น ๆ เพื�อให้บรรลถุึงซึ�งวตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ของผู้ ถือ     
หน่วยลงทุนตามที�กําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 
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26.1.3 เงื=อนไขในการเปลี=ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี�ยนบริษัทจัดการได้เมื�อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี 
ใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี &  

(1) เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติโดยเสยีงข้างมากซึ�งคิดเป็นจํานวนเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด ให้เปลี�ยนบริษัทจดัการและมีการแตง่ตั &งบริษัทจดัการรายใหมข่ึ &น
ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวม โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60  วนัก่อนวนัที�ให้มีผลเป็นวนัสิ &นสดุการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัทจดัการ  

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติดงักลา่วก่อนวนัที�ครบกําหนด 5 ปี นบัแต่วนัที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 
โดยในวนัที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติดงักลา่ว บริษัทจดัการมิได้ดําเนินการใด ๆ ที�ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั ให้กองทนุรวมชําระค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุตามที�กําหนดใน
ข้อ 27.2 (1) ที�บริษัทจัดการควรจะได้รับหากผู้ ถือหน่วยลงทุนมิได้มีมติให้เปลี�ยนบริษัทจัดการให้แก่ 
บริษัทจดัการ ทั &งนี & นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติ จนถึงวนัที�ครบกําหนด 5 ปี นบัจากวนัที�กองทนุ
รวมเข้าลงทุนครั &งแรก โดยใช้การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามที�กําหนดในข้อ     
27.2 (1) เทา่กบั มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมลา่สดุที�มีการคํานวณก่อนวนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติดงักลา่ว 

(2) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการตามที�กําหนดไว้ในโครงการตามมติที�ประชุม 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั�ง ระเบียบและข้อบงัคบั
ดงักลา่ว ทั &งนี & เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่บริษัทจดัการ และ
บริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับหน้าที�ตอ่ไป บริษัทจดัการอาจแสดงความประสงค์ในการไม่รับหน้าที�ใน
การจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทั &งนี & บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่าไม่ประสงค์ที�จะรับหน้าที�ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวนัที�ให้มีผลเป็นการ
สิ &นสดุการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัทจดัการ โดยที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการจดัหาบริษัท
จดัการรายใหมที่�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�จัดการกองทุนรวมตามที�ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการ
ภายใน 180 วนั นบัจากวนัที�ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(3) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริหารจัดการ 
กองทนุรวม หรือมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วย หรือ กรณีอื�นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่
ประสงค์ที�จะปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไป บริษัทจดัการอาจแสดงความประสงค์ในการไม่รับหน้าที�ในการจดัการ
กองทุนรวมต่อไป ทั &งนี & บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร    
ว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที�ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวันที�ให้มีผลเป็นการสิ &นสุด 
การปฏิบัติหน้าที�ของบริษัทจัดการ โดยที�ประชุมผู้ ถือหน่วยจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมรายใหม่ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบ 
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จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�จัดการกองทุนรวมตามที�ระบุไว้ในโครงการ 
แทนบริษัทจดัการภายในระยะเวลาไมเ่กิน 180  วนันบัจากวนัที�ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(4) ในกรณีที�บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปได้ 

 ในการเปลี�ยนตวับริษัทจดัการ หากเป็นกรณีที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน  
โดยหากเป็นกรณีการเปลี�ยนตวับริษัทจดัการตามที�กําหนดไว้ในข้อ  )1  (  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที�
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั &งบริษัทจัดการรายใหม่  อย่างไรก็ดี  การปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว 
จะไมเ่กินกวา่ 180  วนันบัจากวนัที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เปลี�ยนบริษัทจดัการ ทั &งนี & หากครบกําหนด
ระยะเวลาดงักลา่วแล้วกองทนุรวมยงัไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการรายใหมไ่ด้ บริษัทจดัการสงวนสทิธิ
ที�จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   เพื�อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่า               
การดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หรือหากเป็นกรณี           
ที�บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) หรือ ข้อ (3) 
ข้างต้นนี & บริษัทจัดการมีหน้าที�ต้องจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า  2                           
รายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180  วัน เพื�อเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แต่งตั &งเป็น
บริษัทจดัการ หากผู้ ที�บริษัทจดัการเสนอชื�อไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม
ไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการรายใหมไ่ด้ภายในระยะเวลา 180 วนันบัจากวนัที�ครบกําหนดระยะเวลา 
180 วนัแรก บริษัทจดัการมีสิทธิที�จะขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อเลิก
กองทนุรวมโดยถือวา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 

 ทั &งนี & ในการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใด ๆ ภายหลงัจากที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
มีมติให้เปลี�ยนบริษัทจดัการตามที�กําหนดไว้ในข้อ (1)   หรือภายหลงัจากวนัที�มีผลเป็นการสิ &นสดุการ
ปฏิบัติหน้าที�ของบริษัทจัดการตามที� กําหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3)   บริษัทจัดการมีสิทธิ 
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที� กําหนดไว้ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วน 
ของระยะเวลาตามที�ได้ปฏิบตัิหน้าที�จริง และ /หรือค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ &นเนื�องจาก
การปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วของบริษัทจดัการ 

26.2 สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี & 

(1) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที�เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที�กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ที�ทําขึ &นกบับริษัทจดัการ 

(2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที�ตามบทบญัญัติในมาตรา 125  ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของโครงการที�ได้รับอนมุตัิตลอดจน 
ข้อผกูพนัที�ทําไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเคร่งครัด  
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(3) จดัทําและสง่รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้น 
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที�ตามบทบัญญัติใน 
มาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัจาก 
วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(4) รับฝาก ดแูล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สิน 
ของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื�นใดที�ผู้ดูแลผลประโยชนดแูลรักษาอยู่พร้อมทั &งดแูล
การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และให้เป็นไปตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี & 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัตั &งแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัท
จดัการ 

(ข)  ทกุหนึ�งปีนบัตั &งแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั &งก่อนแล้วเสร็จ 

(6) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�เริ�มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ นั &น 

(7) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัตั &งแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(8) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม ่
โดยพลนั เมื�อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ &นอนัมีผลกระทบ 
ตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(9) ตรวจสอบการซื &อ เช่า  จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
โครงการและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(10) ให้ความเห็นชอบในการที�บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื�อคุ้ มครองความเสียหาย 
ที�อาจจะเกิดขึ &นกับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทนุรวม 
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

(11) ให้ความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานประจําปีที�แสดงฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมหรือตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(12) ในกรณีทรัพย์สินที�ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที�ดิน  
หรือเอกสารแสดงกรรมสทิธิgในอสงัหาริมทรัพย์นั &น หนงัสอืกรมธรรม์ประกนัภยัเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้อง
กบัอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และ 
ในกรณีทรัพย์สินที�ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสาร 
แสดงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์นั &น เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตลอดจนเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  
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เช่น สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที�โดย
สภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลง
กนัเป็นอยา่งอื�น 

(13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิgดงักลา่วข้างต้นเกี�ยวกบัการซื &อ ให้เช่า จําหน่าย หรือโอน
อสงัหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าซื &อ จําหน่าย หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวมเพื�อให้เป็นไปตามโครงการและประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(14) รับรองความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมที�บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า การคํานวณ 
ดงักลา่วถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(15) จดัเตรียมและสง่รายละเอียดเกี�ยวกบัการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคารทกุสิ &นวนัทําการ
ให้แก่บริษัทจดัการ 

(16) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีในนามของกองทุนรวมเพื�อให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที�ของตน 
ตามที�กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  
หรือเพื�อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายใด ๆ จากบริษัทจัดการ เพื�อประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทั &งปวงหรือเมื�อได้รับคําสั�งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั &งนี & ค่าใช้จ่าย 
ที�เกิดขึ &นในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้ผู้ดแูลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ 

(17) ในกรณีที�มีการเลิกกองทุนรวม หน้าที�ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิ &นสุดเมื�อผู้ ชําระบัญชีได้จดทะเบียน 
เลกิกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที�การชําระบญัชียงัไม่สิ &นสดุ
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที�ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี & 

17.1  รับฝาก ดแูล และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม  

17.2  ดแูลตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที�ผู้ ชําระบญัชีกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการตามกฎหมายดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

17.3 เฉลี�ยคืนเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื�นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน 
ในกองทนุรวมเมื�อได้รับคําสั�งจากผู้ ชําระบญัชี 

(18) หน้าที�เกี�ยวกับการจัดทําประกันภัยและการดําเนินการต่าง ๆ เกี�ยวกับสิทธิในการได้รับค่าสินไหม
ทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัและสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้องของกองทนุรวม 

(19) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่กองทนุรวมในการขยายระยะเวลาเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรก ตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ 4.1.3 

(20)  ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใดตามที�โครงการจดัการกองทนุรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที�ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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26.3 สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของที=ปรึกษากองทุนรวม (ถ้ามี) 

ที�ปรึกษากองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที�และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี & 

)1(  ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที�ที�ปรึกษาจากกองทนุรวมตามสญัญาแต่งตั &งที�ปรึกษากองทุนรวม
ระหวา่งกองทนุรวมกบัที�ปรึกษากองทนุรวม 

)2(  ให้คําปรึกษาหรือแนะนําเกี�ยวกบัการซื &อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย หรือโอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั &นเพื�อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

)3(  ปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�กําหนดในสญัญาแต่งตั &งที�ปรึกษากองทุนรวมหรือตามที�บริษัทจัดการและ
คณะกรรมการลงทุนกําหนด ซึ�งจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต  
หรือ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

26.4 สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัตอ่ไปนี & 

(1) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที�ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามอัตราที�กําหนดใน
สญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) บริหาร ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีประสทิธิภาพและให้อยู่ในสภาพที�
ดี และพร้อมที�จะสร้างรายได้แก่กองทนุรวมได้อยา่งสมํ�าเสมอ 

)3(  จัดให้มีการซ่อมแซม เปลี�ยนแปลง ฟื&นฟู และดัดแปลงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามความ
จําเป็นและสมควร 

(4) จดัเก็บรายได้และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้อง 

(5) ปฏิบตัิหน้าที�โดยซื�อสตัย์ สจุริต และใช้ความระมดัระวงัโดยคํานึงถึงมาตรฐานการประกอบอาชีพของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(6) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามที�กําหนดในสญัญาแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือตามที�ได้รับมอบหมาย 
จากบริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน หรือตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

26.5 สิทธิ หน้าที= และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  

(1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที�เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที�ได้
ตกลงกนั 

(2) ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

(3) หน้าที�อื�นใดตามที�ระบใุนสญัญาบริการที�ได้ตกลงกนั 
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27. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที=เรียกเก็บจากผู้จองซื 
อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

27.1 ค่าธรรมเนียมที=เรียกเก็บจากผู้จองซื 
อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน  

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
การเสนอขายครั
งแรก  

: ไมม่ี 

)2(  ค่าธรรมเนียมการรับซื 
อคนื 
หน่วยลงทุน  

:  ไม่มี ทั &งนี &  เมื�อหน่วยลงทนุเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว  ผู้ ลงทุนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการขายหลกัทรัพย์ตามอัตราที�
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(3) ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี=ยน 
หน่วยลงทุน 

: ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้ 

(4) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  ไมเ่กิน 50 บาท ตอ่รายการ  

(5)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน (ใบหน่วยลงทุน) 

: ตามอัตราที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
เป็นการทั�วไปในการให้บริการ ในกรณีที�ขอ
เปลี�ยน ชื�อ-สกุล ที�อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน
ใหม่แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอื�น ๆ 
ที�เกิดขึ &นจริง ซึ�งพิสจูน์ได้ว่าเป็นความประสงค์
เฉพาะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(6) อื=น ๆ   

- ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องรับภาระ
คา่ใช้จ่ายตา่ง  ๆ  ที�เกี�ยวข้องกบัการจองซื &อนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
อาทิ คา่นายหน้าในการซื &อหลกัทรัพย์ (Brokerage Fee) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินระหวา่ง
ประเทศ เป็นต้น รวมทั &ง ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศเพื�อนําส่งเงินปันผล 
หรือเงินที�ได้จากการลดเงินทนุกองทนุรวม 

-  ค่าธรรมเนียมที�เกิดจากการดําเนินการใด ๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน เช่น การโอนเงินต่างธนาคารหรือโอนข้ามเขตสํานกัหักบญัชีซึ�งผู้ ถือหน่วยลงทุนจะ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ &นด้วยตนเอง  

27.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที=เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.20 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(2) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 
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ไมเ่กินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม โดยมีค่าธรรมเนียมขั &นตํ�า 300,000 
บาทตอ่ปี 

(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(4) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดงันี & 

4 .1  ค่าตอบแทนปกติ หมายถึง ร้อยละ 1 ของรายได้จากการดําเนินงาน (Gross property      
operating revenue : GPOR) ของทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก                     
และร้อยละ 2.4 ของกําไรสุทธิของทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก  
(Net Property Profit) 

4 .2  ค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการ เท่ากับร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของทรัพย์สิน 
แต่ละทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก (Net Property Profit) ที�เกิดขึ &นจริงรวม 
ทุกทรัพย์สิน ลบด้วยกําไรสุทธิของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรกตามจํานวนที� 
ประมาณการในแผนการดําเนินงานที�จดัทําโดยบริษัทจดัการ 

ปีที� 1-3 (พ.ศ. 2550-2552) หากผลรวมของค่าตอบแทนปกติและค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการ   
ที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับจริงจากทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมีจํานวนน้อยกว่า 18.25 
ล้านบาท ในรอบปีใดรอบปีหนึ�ง ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มเติมเท่ากบัสว่นต่างของ 
18.25 ล้านบาท ลบด้วยคา่ตอบแทนปกติรวมที�ได้รับจริงในรอบปีดงักลา่ว 

ปีที� 4 เป็นต้นไป  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับคา่ตอบแทนเทา่กบัผลรวมของคา่ตอบแทนปกติและ
คา่ตอบแทนพิเศษ 

(5) คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษากองทนุรวม 

5.1 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษากองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทนุรวม (ถ้ามี) 

5.2 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงินไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ที�จะซื &อ     
เช่า จําหน่าย จ่าย โอน หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือของราคาเสนอขาย 
หนว่ยลงทนุในการเพิ�มทนุของกองทนุรวม 

 (6)  คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที�จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจดัจําหนา่ย  

(7) คา่เบี &ยประกนัภยั 

 คา่เบี &ยประกนัวินาศภยั และคา่เบี &ยประกนัอื�นใดและคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการประกนัวินาศภยั
ที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุรวม ตามจํานวนที�จ่ายจริง 

 (8) คา่เบี &ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ 
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 คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุคณะกรรมการลงทนุและเบี &ยประชมุเฉพาะในกรณีที�จดัให้มีการประชุมตาม
จํานวนที�จ่ายจริง ทั &งนี & จะไมเ่กิน 10,000 บาทตอ่คน ตอ่ครั &ง 

 (9) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 

(9.1)  ในช่วงการเสนอขายครั &งแรก: ไมเ่กิน 25,000,000 บาท 

(9.2)  ภายหลงัการเสนอขายครั &งแรก:  ในกรณีที�มีการเพิ�มทนุในภายหลงั หรือต้องการเผยแพร่ข้อมลู
และประชาสมัพนัธ์กองทนุรวม  เพื�อประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือเพื�อเพิ�มสภาพคลอ่งให้กบัการ 
ซื &อขายหน่วยลงทุน ทั &งนี & ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิ &นปีบญัชี
ก่อนหน้า  

 (10) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ ตามที�ได้จ่ายจริง ได้แก่ 

(10.1) คา่ธรรมเนียมของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที�
จําหนา่ยได้ครั &งแรก 

(10.2)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี 

(10.3)  คา่ธรรมเนียมของผู้ให้บริการอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการดแูลทรัพย์สนิที�เช่า เช่น คา่นายหน้าและ
คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการจดัหาผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่(ถ้ามี) คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวเนื�องกบัการดแูลทรัพย์สนิที�เช่า (ถ้าม)ี 

(10.4)  คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

(10.5)  คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางวิศวกรรม ที�ปรึกษาด้านบญัชี  

(10.6)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที�เกิดขึ &นเกี�ยวเนื�องกบักองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี  
อื�นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์                
คา่ไปรษณียากรสาํหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการคืนเงิน 
ค่าจองซื &อหน่วยลงทุน ค่าประกาศหนงัสือพิมพ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม หรือค่าโอนเพื�อการซื &อ 
ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร หรือค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ &นจากการซื &อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิใน
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั &งคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ที�เกิดขึ &นเนื�องจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือ
ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น 

 (10.7)  ค่าธรรมเนียมในการขอจัดตั &งกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
เป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที�ชําระให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดรองอื�น (ถ้ามี) 

(10.8) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําคําแปล จดัพิมพ์ และจัดสง่หนงัสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ ทั &งสว่น
สรุปข้อมลูสาํคญัที�ผู้ลงทนุควรทราบ และสว่นข้อมลูโครงการ 
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(10.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม และจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวโฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ  
ตามที�กําหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10.10) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา คา่พิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื &อหนว่ยลงทนุ  

(10.11) ค่าจัดทําและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกับกองทุนรวม
โดยตรง หนงัสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ เช่น หนงัสือแจ้งผลการสดัสรรหน่วย
ลงทุนรวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และ/หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนที� 
บริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนข่าวสารที�บริษัทจัดการมีหน้าที�จัดทําขึ &นตามที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด 

(10.12) ค่านายหน้าในการซื &อ  เช่า  ห รือ จําหน่ายอสังหา ริมทรัพย์ โอนหรือ รับโอนสิท ธิการ                        
เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยจะจ่ายตามอัตราที� กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล 
ดงักล่าว ทั &งนี & ต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ที�จะซื &อ เช่า หรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ โอน หรือรับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(10.13) ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการดําเนินการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น ค่าจัดเตรียม
ระบบในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ค่าดําเนินการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร 
(Renovation) คา่บํารุงรักษา คา่ซอ่มแซม คา่ตอ่เติม คา่สาธารณปูโภค  เป็นต้น 

(10.14)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ &นจากการติดตามทวงถามการ 
บอกกล่าว หรือดําเนินคดีใด ๆ เพื�อบังคับชําระหนี &หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม  
คา่ธรรมเนียมศาล คา่ธรรมเนียมทนายความ 

(10.15) คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมอื�น ๆ ที�ก่อขึ &นโดยชอบโดยบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามหน้าที�เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

(10.16) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการที�กองทนุรวมเปิดบญัชีธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�ธนาคาร 
เรียกเก็บ เช่น คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็นต้น 

(10.17) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชีของกองทุนรวม 
จนถึงการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10.18) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการแก้ไขเพิ�มเติม
โครงการ การเปลี�ยนประเภทโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนงัสือพิมพ์ การ
ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน การทําเอกสารแจ้ง 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

 (10.19) คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล การเพิ�มทนุ และการลดทนุของกองทนุรวม 

(10.20) ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าบํารุงรักษา ค่าซ่อมแซมอาคาร ค่าตกแต่งเพื�อ
รักษาและเพิ�มมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั &งคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณี
ที�กองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที�ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือก่อสร้าง
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อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมที�เสยีหายอนัเนื�องมาจากภยัพิบตัิตา่ง ๆ ตามประกาศว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจดัตั &ง และจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศที�
เกี�ยวข้อง 

(10.21) ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน เช่น การปฏิบัติหน้าที�การโอนหรือ 
รับโอนทรัพย์สิน การออกไปตรวจสอบการซื &อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริม-
ทรัพย์ รวมทั &งการออกไปปฏิบตัิหน้าที�ตรวจสอบทรัพย์สนิตามความจําเป็นเพื�อประโยชน์ของ
กองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น ทั &งนี & ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่ครั &ง 

(10.22) คา่ธรรมเนียมในการเปลี�ยนแปลงบริษัทจดัการของกองทนุรวม 

(10.23) คา่ธรรมเนียมที�ต้องชําระให้ ผู้ดแูลสภาพคลอ่งของกองทนุรวม (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย 
ลงทนุจะใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคํานวณ เว้นแต่ใน
ระหว่างเดือนที�กองทุนรวมมีการเพิ�มเงินทนุหรือลดเงินทนุของกองทนุรวม หรือจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการคํานวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน ่
วยลงทนุ โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของช่วงก่อนการเพิ�มหรือลดเงินทนุของกองทนุรวม หรือจ่ายเงินปันผล และ  
ช่วงหลงัการเพิ�มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายเงินปันผลดงักล่าวคิดเฉลี�ยถ่วงนํ &าหนกัตามจํานวนวนั และค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน 

คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้ซื &อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 27.1 ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื�นใด และภาษีดงักลา่วถือเป็นภาระของผู้จองซื &อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เรียกเก็บจากกองทุนตามข้อ 27.2 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื�นใด และภาษีดงักลา่วถือเป็นภาระของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดงักล่าวในงวดเดียวทั &ง
จํานวน หรือเฉลี�ยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายเดือนเป็นจํานวนเท่า ๆ กนั หรือตามระยะเวลาที�
เห็นสมควร หรือภายในรอบบญัชีที�ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั &นๆ ทั &งนี & การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะ              
เป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปเกี�ยวกบักองทนุรวม หรือตามมาตรฐานการ
บญัชีที�กําหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

27.3 การเปลี=ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้จองซื &อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวมโดยไมถือวา่เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ 
หากได้ปฏิบตัิดงันี & 

(1) กรณีเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ &นของคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่าย 

(1.1) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 
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(ก)  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 
และ 

(ข) ปิดประกาศในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
สถานที�ติดติอทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนที�ใช้ในการซื &อ
ขายหนว่ยลงทนุ 

(1.2) แจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตั &งแตว่นัถดัจากวนั
เปลี�ยนแปลง 

(1.3) สามารถเพิ�มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตรา 
คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายที�กําหนดไว้เดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)  กรณีเปลี�ยนแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่าย 

(2.1) ปิดประกาศในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที�ติดติอ 
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุที�ใช้ในการซื &อขายหนว่ยลงทนุ 

(2.2) แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตั &งแต่วนัถดัจาก 
วนัเปลี�ยนแปลง 

28. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

เว้นแต่กรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น 

28.1 บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวม  ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45   วนันบัแต่วันทําการ
สุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที�ได้รับการผ่อนผันจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั &งนี &  มลูคา่ที�คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการคํานวณ
มลูคา่ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สนิไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามวรรค
หนึ�ง โดยมีรายละเอียดตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

28 .2  การคํานวณและประกาศมลูคา่ตามข้อ 28.1  บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี & 

 (1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

 (2) คํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล และประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ &ง 
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 ในกรณีที�มีผลประโยชน์เกิดขึ &นจากการคํานวณตามวรรคหนึ�ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั &น
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

28.3 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 28.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั และ
ปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั &งเปิดเผยชื�อ ประเภทและที�ตั &งอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย 

28.4 ในกรณีที�มีเหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ &นภายหลงัจากวนัที�คํานวณตามข้อ 28.1 อนัมี
ผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผย
เหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 28.1  และหากเหตกุารณ์หรือการ
เปลี�ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึ &นภายหลงัจากวนัที�มีการเปิดเผยตามข้อ  28.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื�องดงักลา่ว
เพิ�มเติมโดยพลนั 

28.5 ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี & 

(1) อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะใช้ราคาที�ได้จากรายงาน
การประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั &งลา่สดุ แล้วแต่กรณี (ทั &งนี & กองทุนรวมจะ
รับรู้เงินลงทุนดงักล่าวในงบดุลและงบกําไรขาดทุนของกองทุนรวมซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีใน
ประเทศไทยที�เกี�ยวกบัการลงทนุของกองทนุรวม) เว้นแต่การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
รวมครั &งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาที�ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
แล้วแตก่รณี   

(2) ทรัพย์สินอื�น บริษัทจัดการจะกําหนดมลูค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29. การจัดทาํรายงานให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอืหน่วยลงทุน  

29.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุวนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ &นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(1) รายการแสดงทรัพย์สินที�กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพย์สิน ทั &งนี & หากเป็น
ทรัพย์สนิประเภทเดียวกนัแตใ่นสาระสาํคญัเป็นเครื�องมือทางการเงินที�แตกต่างกนั หรือมีความเสี�ยงของ
ตราสารที�แตกตา่งกเันื�องจากมีสนิค้าหรือตวัแปรที�แตกตา่งกนัให้แยกแสดงรายการออกจากกนัด้วย เช่น 
อสงัหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้ทั�วไป ตั�วเงินทั�วไป ตั�วแลกเงินที�มีการ
จ่ายผลตอบแทน หรือการชําระคืนเงินลงทนุอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปร เงินฝาก บตัรเงินฝากทั�วไป บตัร
เงินฝากที�มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทนุอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปร เป็นต้น พร้อมทั &ง
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่ทรัพย์สนิตามราคาตลาดหรือราคายตุิธรรม พร้อมอตัราสว่นตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม และมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
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(2) รายละเอียดเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุทกุรายการ โดยแยกตามรายอสงัหาริมทรัพย์ซึ�ง
ต้องระบุสาระสําคญัอย่างน้อยเกี�ยวกับ ชื�อ ที�ตั &ง ลกัษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื &นที� อายุการเช่า
หรือได้สิทธิ ราคาที�ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าครั &งลา่สดุ รายได้ในรอบ
ระยะเวลาประจําปี  และภาระผกูพนัตา่ง ๆ เป็นต้น    

(3) รายละเอียดเกี�ยวกับการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยระบสุาระสาํคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี & 

)3.1(  วนัที� ราคา เหตผุลที�ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ขาย ผู้ ให้
เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

)3.2(  รายละเอียดเกี�ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิทั &ง 2 ราย เช่น วนัที�ทําการประเมินค่า ราคาที�ได้
จากรายงานการประเมินคา่ วิธีที�ใช้ในการประเมินคา่ ชื�อบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเป็นต้น 

(3.3) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

)4(  รายละเอียดเกี�ยวกบัการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบ
ระยะเวลาบญัชี ซึ�งต้องระบสุาระสาํคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี & 

)4.1(  วนัที� ราคา เหตุผลที�จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และผู้ รับโอน
อสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

)4.2(  รายละเอียดเกี�ยวกับการประเมินค่าก่อนการจําหน่ายหรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ                
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั &ง 2   ราย เช่น วันที�ทําการประเมินค่า ราคาที�ได้จากรายงาน    
การประเมินคา่ วิธีการที�ใช้ในการประเมินคา่ ชื�อบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ เป็นต้น 

(4.3) กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(4.4) ราคาที�ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�จําหนา่ย 

(5) รายงานของบริษัทจดัการที�แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที�
กองทนุรวมลงทนุและแนวโน้มของธุรกิจดงักลา่ว 

(6) งบดลุและงบกําไรขาดทนุที�ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชี   

(7) คา่ใช้จ่ายที�บริษัทจดัการเรียกเก็บจากผู้ซื &อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกองทนุรวม ซึ�งต้องมีรายละเอียด
ตามแบบที�จดัไว้ในระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์จของสาํนกังาน    

(8) ความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์เกี�ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีที�ผา่นมา 

 (9) ข้อมลูการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) 

 (10) ชื�อและที�อยูข่องที�ปรึกษาและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมทกุราย (ถ้ามี)  

(11) รายการอื�นใดตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 
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29.2 รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที� เ ป็นสาระสําคัญเกี�ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15  วนันบัแตว่นัที�ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &น รวมทั &ง
จดัให้มีข้อมลูที�เป็นสาระสาํคญัดงักลา่วไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่
ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15  วันนับแต่วันที�ลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั &น เพื�อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสาระสําคญัตามที�สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

เมื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว  บริษัทจัดการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที�เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ�งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยแทน การจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั &งนี & ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื &อ เช่า จําหน่าย หรือโอน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื�นตามที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด 

29.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัสร้างไมเ่สร็จ 

 กรณีที�กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจดัทํารายงาน
ความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที�ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดงักลา่วจะแล้ว
เสร็จ และจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว 
ทั &งนี & บริษัทจดัการจะเปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย 

 เมื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

30. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

30.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2   ราย  เพื�อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดงัตอ่ไปนี &   

)1(  ก่อนที�จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

)2(  ก่อนที�จะจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

30.2 บริษัทจัดการจะแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 ราย เพื�อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดงัตอ่ไปนี & 

(1) ทุก 2   ปีนับแต่วันที�มีการประเมินค่า เพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ &นอนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยสําคญั ทั &งนี & ภายใน 3  0 วันนับแต่วันที�
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับแจ้งจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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30.3 บริษัทจดัการจะแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื�อสอบทานการประเมินค่าทกุ 1 ปี
นบัแตว่นัที�มีการประเมินคา่ครั &งลา่สดุไปแล้ว 

30.4 ในการแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื�อทําการประเมินค่า  หรือทําการสอบทานการประเมินค่า 
บริษัทจดัการจะแตง่ตั &งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิรายใดรายหนึ�งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครั &ง ไมไ่ด้ 

30.5 บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดงันี & ชื�อ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ชื�อ ประเภท และที�ตั &งของอสงัหาริมทรัพย์ที�ประเมิน  ราคาที�ได้รับจาก
รายงานการประเมินคา่ หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า  วิธีการประเมินค่าหรือการสอบทาน
การประเมินค่า  วนัที�ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า ทั &งนี & ในกรณีที�การประเมินค่าหรือสอบ
ทานการประเมินค่าใช้วิธีการพิจารณารายได้ ให้ระบุระยะเวลาการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าด้วย และสิทธิของผู้ลงทนุในการขอรับข้อมูลเกี�ยวกบัรายงานการประเมินค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินคา่จากบริษัทจดัการกองทนุรวม 

30.6 บริษัทจัดการส่งสําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่า พร้อมด้วย
สําเนาเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานภายใน 15 วนันบั
แตว่นัที�ได้รับรายงานการประเมินคา่ 
เมื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

บริษัทจัดการจะแจ้งข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที�สิ &นสดุรอบบญัชี   วนัที� 31 ธนัวาคมของทกุปี  

วนัที�สิ &นสดุรอบบญัชีครั &งแรก  วนัที� 31 ธนัวาคม 2549 

32. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 32.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อการ
จ่ายเงินปันผล มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในโครงการ  

 32.2 สิทธิในการลงมติเพื=อแก้ไขเพิ=มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสิทธิลงมติเพื�อทําการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดย
บริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ หรือวิธีการจดัการกองทนุรวม เมื�อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของ         
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว   
ทั &งหมดของกองทนุรวม ทั &งนี & การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามข้อ 33 ของรายละเอียด
โครงการนี & ภายใต้หวัข้อ “การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
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 32.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื=อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายมีสิทธิที�จะได้รับเงินคืนตามสดัส่วนหากกองทนุรวมต้องเลิกไป โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีโดยจะได้ดําเนินการให้
มีการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี &สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือ
ทรัพย์สินอื�น คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉลี�ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดในขณะที�เลิก
กองทนุรวม 

 32.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการโอนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 6 ของรายละเอียดโครงการภายใต้หวัข้อ  
“การโอนหนว่ยลงทนุ” 

 32.5 สิทธิประโยชน์อื=น 

  (1)  สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื=อมีการลดจาํนวนเงนิทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมมีสิทธิได้รับเงินคืนเมื�อมีการลดจํานวนเงินทนุตามที�ระบไุว้ใน
โครงการ 

  (2) สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมายและตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด โดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุเพื�อใช้ในการจํานําตามรายละเอียดที�กําหนดในข้อ 25.2  

  (3) สิทธิในการพิจารณาอนุมัติการดาํเนินการของกองทุนรวม 

(3.1) ในกรณีที�โครงการหรือกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกําหนดให้การดําเนินการอย่างใด
อยา่งหนึ�งของกองทนุรวมเป็นไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการจดัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
การลงมติโดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน (เว้นแต่กรณีที�กําหนดในข้อ 28) และให้
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

ก. นําเสนอมติที�จดัทําขึ &นเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อเวียนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที�มี
ชื�อเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพิจารณาและลงนามในมติดงักลา่ว  

ข. ให้บริษัทจดัการระบอุยา่งชดัแจ้งเกี�ยวกบัวตัถปุระสงค์ของการขอมติจากผู้ถือหนว่ย
ลงทนุรวมถึงชี &แจงวา่หากได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ครบตามจํานวนที�ระบใุนโครงการ บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตอ่ไปอยา่งไร และให้ระบถุึงผลกระทบตอ่กองทนุรวมในกรณีดงักลา่ว 

(3.2) หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดมีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษในการพิจารณาอนมุตัิให้กองทนุรวมดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง กองทนุรวมจะไม่นบัรวม
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ /หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็น
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จํานวนหน่วยลงทุนในการลงมติและฐานในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในการ
พิจารณาอนมุตัิการดําเนินการตา่ง ๆ ของกองทนุรวม 

(3.3) ภายใต้บงัคบัของข้อ 32.5 (3.1) ในกรณีดงัต่อไปนี &จะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในจํานวนหนว่ยลงทนุเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุทั &งหมดของกองทนุรวม 

ก. การดาํเนินการตา่ง ๆ ที�โครงการหรือกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องได้กําหนดให้
เป็นไปตามมติเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุทั &งหมดของกองทนุรวม 

ข. การลงทนุในอนาคตของกองทนุรวมโดยการซื &อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม ทั &งนี & 
เว้นแต่กรณีกองทุนรวมจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อพิจารณาเพิ�มทุนของกองทุนรวมตามที�
กําหนดในข้อ 28 

ค. การพิจารณาเปลี�ยนชื�อกองทนุรวมและการเปลี�ยนแบรนด์ของทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั &งแรกในโครงการใดโครงการหนึ�ง ยกเว้น การเปลี�ยนแบรนด์ของทรัพย์สินที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &ง
แรกอนัเนื�องมาจาก บริษัท ควอลิตี & เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 
สิ &นสดุการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(3.4) ผู้ ถือหน่วยลงทนุคนเดียวหรือหลายคน ซึ�งมีหน่วยลงทนุนบัรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทนุรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมี
หนว่ยลงทนุรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด อาจเข้าชื�อกนัทํา
หนงัสือขอให้บริษัทจดัการจดัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการลงมติเพื�อพิจารณากรณีต่าง ๆ ตามที�กําหนดใน
โครงการหรือกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องเมื�อใดก็ได้โดยต้องระบเุหตผุลในการจดัให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมี
การลงมติในหนังสือดังกล่าวให้ชัดเจน ในกรณีดังกล่าว เมื�อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายละเอียดที�กําหนดในหนงัสอืของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นไปตามกรณีที�กําหนดในโครงการหรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการลงมติในเรื�องที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน
กําหนดในหนงัสือ ทั &งนี & ตามวิธีการที�กําหนดในข้อ 32.5 (3.1) ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

33. การแก้ไขเพิ=มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

 ในกรณีที�หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือ
หนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการเปลี�ยนแปลง แก้ไข ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั�งการ ผ่อนผนั
ในเรื�องตา่ง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข วิธีการจดัตั &งและจดัการ และ /หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ ไมว่า่จะเป็นเรื�องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบตัิ เงื�อนไข หรือรายละเอียด
ตา่ง ๆ ฯลฯ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามที�กฎเกณฑ์ที�แก้ไข
ดงักลา่ว  

เว้นแตป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องจะกําหนดเป็นอย่างอื�น การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไข
วิธีการจดัการจะเป็นดงันี & 
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33.1 การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งคิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทนุรวม จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
33.2 ในกรณีที�การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15  วนั นบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้มีมติให้แก้ไข 
33.3 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุรวมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รายหรือเปิดเผยผา่นสื�อของตลาดหลกัทรัพย์ตามที�กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง    ) ภายใน   10  วนัทํา
การ   (และจะประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย  1  ฉบบัภายใน  15  วนันบัแต่วนัที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือวนัที�ได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี 

อนึ�ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยบัยั &งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อ  
แก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ที�ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ 
ได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที�และความรับผิดชอบของ
บคุคลภายนอกซึ�งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม  

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

 บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี & 

34.1 เมื�อกองทุนรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ทั &งนี & ภายในวนัทําการถัดจากวนัที�ทราบเหตุ
ดงักลา่ว 

34.2 เมื�อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ�ากว่า 500 ล้านบาท เมื�อคํานวณจากมูลค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
โดยเลกิกองทนุรวมในวนัทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที�ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

34.3 เมื�อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทนุรวม เว้นแต่ในกรณีที�บริษัทจัดการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนเพื�อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แตไ่มส่ามารถลงทนุเพิ�มเติมนั &นได้ โดยบริษัทจดัการได้ดําเนินการตาม
ข้อ 23.4 แล้ว 

34.4 เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวม เนื�องจากบริษัทจดัการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม 

34.5 เมื�อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั &งหมดของกองทนุรวม 

34.6 เมื�อบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทนุรวม เช่น กองทนุรวมขาดสภาพคลอ่งและไม่สามารถ
เพิ�มเงินทุนได้ตามจํานวนที�ต้องการ กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสดัสว่นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นต้น 
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34.8  กองทนุรวมไม่สามารถ (ก) ดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั &งแรก
ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการพิจารณา
ยกเลกิการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกทั &งหมด หรือ (ข) ดําเนินการทางทะเบียนเกี�ยวกบั
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกให้แล้วเสร็จภายในวนัที� 31 มกราคม 2550 

เงื=อนไขเพิ=มเติม 

ไมม่ี 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี=ยเงินและหรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื=อ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

เมื�อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้
ชําระบัญชีเพื�อทําหน้าที�จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี &สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉลี�ยตามจํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายถือ
อยู่ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทั &งทําการอย่างอื�นที�จําเป็นเพื�อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ &น ทั &งนี & ตาม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื�อชําระบญัชีเสร็จสิ &นแล้ว ผู้ ชําระ
บญัชีจะขอจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้าง
อยูใ่ห้ตกเป็นกรรมสทิธิgของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เงื=อนไขเพิ=มเติม 

เว้นแต่ในกรณีเลิกโครงการตามที�กําหนดในข้อ 34.8 บริษัทจดัการจะแจกจ่ายเงินของกองทุนรวมทั &งหมดภาย
หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามจํานวนที�เกิดขึ &นจริงในระหว่างวนัที�จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวม จนถึงวนัที�บริษัทจดัการพิจารณายกเลิกการเข้าลงทนุตามที�กําหนดในข้อ 34.8 รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉลี�ยตามจํานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุถืออยูต่ามสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

36. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการตกลงที�จะระงบัข้อพิพาทใด ๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่ปฏิบตัิ
ตามที�ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที�จะ
เสนอข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

 

37. การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ  และ
การทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี�ยนให้บริษัทจดัการรายอื�นเข้าจดัการกองทนุ
รวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วันที�บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินทุนดงักล่าว ทั &งนี & หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของ                         
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในกรณีที�มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ &นเนื�องจากการเปลี�ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที�
กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

38. การประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฎกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งถือหน่วยลงทนุรวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

39. อื=นๆ 

39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อกองทุนรวมจากบุคคลที�เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี & 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั &นต้องเป็นทรัพย์สินที�มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกบับทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั &นบ่อยครั &งเกินความจําเป็น
เพื�อให้กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุรวมที�อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
ต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั &นด้วย 
ทั &งนี & บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วในรายงานรอบปีบญัชี 

39.2 ตลาดรองการซื 
อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทั &งนี & หาก
มีตลาดรองอื�นที�สามารถรองรับการซื &อขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพิ�มเติมนอกเหนือจากการซื &อขายผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเข้าจดทะเบียนในตลาด
รองดงักลา่ว โดยการดําเนินการนําหนว่ยลงทนุไปจดทะเบียนและการซื &อขายหนว่ยลงทนุผ่านตลาดรองดงักลา่ว 
ให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องของตลาดรองนั &น ๆ 
ทั &งนี & กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง 

39.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Liquidity Provider) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั &งบริษัทหลกัทรัพย์ที�ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้า
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทที�ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ที�เป็นหน่วยลงทนุให้
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เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่งให้แก่การซื &อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม เพื�อทําหน้าที�ซื &อขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเพื�อรักษาสภาพคลอ่งของการซื &อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ 

39.4 ข้อมูลเกี=ยวกับบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจดทะเบียนจัดตั &งเมื�อปี 2535   มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล้านบาท และได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทนุรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจาก
กระทรวงการคลงั โดยบริษัทจดัการกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  กองทนุสาํรองเลี &ยงชีพ และกองทนุ
สว่นบุคคล และเป็นหนึ�งในผู้ นําทางการตลาดในการให้บริการจัดการกองทุน ซึ�งมีมลูค่าทรัพย์สินภายใต้การ
จดัการมากกวา่ 183,400 ล้านบาท (ข้อมลู ณ วนัที� 8 กนัยายน 2549) 

บริษัทจดัการเป็นสมาชิกของกลุม่บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดัการคือ 
บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ�งถือหุ้นประมาณร้อยละ 68 
และร้อยละ 32 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วของบริษัทจดัการ ตามลาํดบั 

 


