โครงการ
กองทุนหรือกองทุนรวม
หนวยลงทุน
บริษัทจัดการ
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูจัดจําหนาย

หมายถึง

ผูสอบบัญชี

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวของ

หมายถึง

ผูจองซื้อทั่วไป

หมายถึง

ผูจองซื้อพิเศษ

หมายถึง

กลุมบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ หมายถึง

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง

คําจํากัดความ
โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด
บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จําหนายหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
ผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม
บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2549 เรื่องการกระทําที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน และ
มิใชผูจองซื้อพิเศษและเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนพิเศษกวา
ผูจองซื้อทั่วไป ซึ่งผูจองซื้อพิเศษจะเปนบุคคลตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน.11/2550 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
บุคคลที่มีความสัมพันธตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สน.11/2550 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม
บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ สน. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 (ฉบับที่ 2) และที่แกไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
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ที่ปรึกษา

หมายถึง

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

หมายถึง

การบริหารอสังหาริมทรัพย

หมายถึง

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน

หมายถึง

การประเมินคา

หมายถึง

การสอบทานการประเมินคา

หมายถึง

รายงานการประเมินคา

หมายถึง

รายไดประจํา

หมายถึง

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง

บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนหรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนด
นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหารหรือ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน ซึ่งมี
หนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดีและพรอมที่จะ
ใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน.11/2550 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการให
ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไขเพิ่มเติม
การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดยเปนการ
ประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิ
ครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไข และขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการ
ใชประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสิน
รายงานของบริษทั ประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการ
ประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความ
เห็นชอบบริษทั ประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานดังกลาว
รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจากการให
บุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพย เชน คาเชา คาบริการ เปนตน และใหหมายความ
รวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาว
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ตลาดหลักทรัพย
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู
:

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2657-5757

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
Sala @ Sathorn Property Fund
1.3 ชื่อยอ
SSPF
1.4 ประเภทโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่น
คําขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
1.5 ลักษณะโครงการ
ระบุเฉพาะเจาะจง
1.6 อายุโครงการ
ไมกําหนดอายุโครงการ
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และ
มูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ
ไมเกิน 1,670,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบลานบาท)
2.2 มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน
10.00 บาท (สิบบาท)
2.3 จํานวนหนวยลงทุน
167,000,000.00 หนวย (หนึ่งรอยหกสิบเจ็ดลานหนวย)
2.4 ประเภทหนวยลงทุน
ระบุชื่อผูถือหนวย
2.5 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย 10.00 บาท (สิบบาท)
2.6 มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ
ไมกําหนด
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ในการนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่
กองทุนไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพย และ/หรือดําเนินการ
อื่นใดเพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยอื่นและ/หรือทรัพยสินอื่นและ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
3.2

นโยบายการลงทุน
การลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการจะทําการลงทุนโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย โดยอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะซื้อเปนที่ดินพรอมอาคาร
สํานักงาน (Office Building) ไดแก อาคารศาลาแอทสาทร รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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3.2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
1. ขอมูลทั่วไปและที่ตั้งของอาคารศาลาแอทสาทร
อาคารศาลาแอทสาทร ตั้งอยูที่ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยูหางจาก
จุดตัดทางแยกของถนนสาทรใตและถนนนราธิวาสราชนครินทร ตามทิศตะวันตก ประมาณ 450 เมตร และ
หางจากจุดตัดทางแยกของถนนสาทรใตและถนนสุรศักดิ์ ตามทิศตะวันออก ประมาณ 700 เมตร
อาคารตั้งอยูในพื้นที่เขตธุรกิจการคา (Commercial Zone) ซึ่งถือเปนเขตพื้นที่ทางธุรกิจหลักที่สําคัญอีกแหง
หนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในยานธุรกิจที่เกิดจากการขยายตัวของถนนสีลม ถนนสุรวงศ
และถนนสาทร ซึ่งปจจุบันบนถนนสาทรมีอาคารขนาดใหญและสูงจํานวนมากที่ใชประโยชนเพื่อการ
พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัยและอื่นๆ อาทิเชน อาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม และโรงพยาบาล
เปนตน ซึ่งสถานที่ที่สําคัญในบริเวณนี้ ไดแก สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจําประเทศไทย สถาน
เอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก สาขา
กรุงเทพมหานคร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) อาคารคิวเฮาส สาทร อาคารทิสโกทาวเวอร อาคารไทยวาทาวเวอร
โรงแรมบันยันทรี โรงแรมสุโขทัย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเซนต
หลุยส โครงการอาคารชุดเออรบานา สาทร โครงการพักอาศัย เดอะเมด และโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ดิ อินฟนิตี้ นอกจากนี้ยังเพียบพรอมไปดวยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เปนระบบ และอยูใน
บริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และทางขึ้นลงทางดวน
2. ลักษณะของอาคารศาลาแอทสาทร ระบบวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค
อาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารใหมที่เพิ่งกอสรางเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2552 โดยไดรับใบรับรองการ
กอสรางอาคารจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 อาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคาร
สํานักงานซึ่งประกอบดวยอาคารสูง 25 ชั้น และพื้นที่จอดรถจํานวน 254 คัน ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 4788,
7014, 18174, 2021 และ 2022 มีเนื้อที่รวม 1 ไร 3 งาน 35 ตารางวา มีพื้นที่กอสรางรวมประมาณ 29,027
ตารางเมตร และพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 17,520 ตารางเมตร ปจจุบัน บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด
เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารดังกลาว
ระบบสาธารณูปโภคของอาคารประกอบดวย ลิฟทจํานวน 6 ชุด โดยแบงเปนลิฟทสําหรับโดยสาร 5 ชุด และ
ลิฟทสําหรับขนของ 1 ชุด พรอมระบบปองกันอัคคีภัย ระบบสปริงเกอรในอาคาร ระบบผลิตกระแสไฟฟา
ฉุกเฉิน ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบายอากาศ
รายละเอียดการใชประโยชนของอาคารศาลาแอทสาทรมีดังนี้
ชั้น 1
ล็อบบี้ , โถงทางเดิน , รานคา , สํานักงาน และ สวนจอดรถ
ชั้น 2
จอดรถ
ชั้น 3 – 4
พื้นที่สํานักงาน , สวนจอดรถ และ หองเครื่อง
ชั้น 5 – 6
จอดรถ
ชั้น 7 – 8
หองเครื่อง และ สวนจอดรถ
ชั้น 9 - 25
พื้นที่สํานักงาน
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3. สถานภาพและอัตราการเชา
เนื่องจากอาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารที่สรางขึ้นใหม จึงยังไมมีประวัติของผูเชา รายไดคาเชาและ
คาบริการ หรือประวัติอัตราการเชา
อยางไรก็ดี จากการศึกษาอัตราการเชาอาคารสํานักงานในบริเวณใกลเคียงเบื้องตนพบวา อาคารสํานักงาน
อาทิ เชน อาคารเอ็มไพร เสตท ทาวเวอร อาคารคิวเฮาส ลุมพินี อาคารจามจุรี สแควร เปนตน ซึ่งเปด
ดําเนินการมาแลวไมเกิน 10 ป มีสภาพอาคารดี จะมีอัตราการเชาอยูระหวาง 80% – 90% โดยคาเชาเฉลี่ย
ของการเชาจะอยูประมาณ 580 - 700 บาท / ตารางเมตร / เดือน
3.2.2 รายละเอียดของอาคารศาลาแอทสาทรที่กองทุนจะลงทุน
อสังหาริมทรัพย
กองทุนจะลงทุนโดยการซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งประกอบไปดวยที่ดินจํานวน 3 แปลง ไดแก ที่ดินโฉนดเลขที่
4788, 7014 และ 18174 โดยมีเนื้อที่รวม 1 ไร 3 งาน 31 ตารางวา ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานศาลาแอท
สาทร รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร โดยมีเนื้อที่รวม
ประมาณ 29,027 ตารางเมตร สวนที่ดินโฉนดเลขที่ 2021 และ 2022 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 4 ตารางวา นั้น ปจจุบันที่ดิน
ดังกลาวมีสภาพเปนถนนสาธารณะ (ซอยสาทร 11) ดังนั้น บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด จะดําเนินยกที่ดิน 2
แปลงดังกลาวใหเปนที่สาธารณะประโยชน ในวันเดียวกันกับวันที่กองทุนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ทั้งนี้ บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารไดใหคํามั่นตอกองทุนวา หาก
ภายใน 2 ป ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีมติใหกองทุนจดทะเบียนอาคารสํานักงานศาลาแอทสาทรเปนอาคารชุด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนดังกลาวแทนกองทุน
สังหาริมทรัพย
กองทุนจะซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย รวมถึง เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก และงานสาธารณูปโภค
ที่ติดตั้งในอสังหาริมทรัพย และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งไดใชในการดําเนินกิจการโครงการ
3.2.3 มูลคาของอสังหาริมทรัพยทกี่ องทุนจะลงทุน
ราคาประเมินอสังหาริมทรัพยของผูประเมินราคา 2 ราย มีดังนี้
บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด
วันที่ประเมิน
18 พฤษภาคม 2552
15 พฤษภาคม 2552
ราคาประเมิน (บาท)
1,663,000,000
1,675,000,000
วิธีการประเมิน
แบบประมาณการรายได
แบบประมาณการรายได
(Income Approach)
(Income Approach)
สมมติฐานการประเมิน
- พื้นที่อาคารรวมโดยประมาณ
29,027 ตร.ม.
29,027 ตร.ม.
- พื้นที่ปลอยเชารวมโดยประมาณ
17,520 ตร.ม.
17,520 ตร.ม.
- อัตราคิดลดกระแสเงินสด
(Discount Rate)
8%
10%
- อัตราคิดผลตอบแทนคาดหวัง
(Capitalization Rate)
8%
7%
- อัตราการเขาใชพื้นที่
- ปที่ 1
50%
50%
- ปที่ 2
70%
70%
- ปที่ 3
80%
80%
- ปที่ 4
85%
85%
- ปที่ 5
90%
90%
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บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด
สมมติฐานการประเมิน (ตอ)
- อัตราคาเชาเฉลี่ย/ตร.ม./เดือน
- ปที่ 1
580
586
- ปที่ 2
615
612
- ปที่ 3
640
625
- ปที่ 4
705
731
- ปที่ 5
740
761
- อัตราการเติบโตคาเชาเฉลี่ย
- ปที่ 1
- ปที่ 2
6.0%
4.4%
- ปที่ 3
4.1%
2.1%
- ปที่ 4
10.2%
17.0%
- ปที่ 5
5.0%
4.1%
หมายเหตุ: อัตราคาเชาในสัญญาเชาจะคงที่ตลอดอายุสัญญาเชา ซึ่งสัญญาเชาจะมีอายุคราวละ 3 ป
กองทุนจะลงทุนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,649,400,000.00 บาท (หนึ่งพันหกรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนบาท) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(1) เงินคาอสังหาริมทรัพย จํานวน 1,646,559,781.38 บาท (หนึ่งพันหกรอยสี่สิบหกลานหาแสนหาหมื่นเกาพัน
เจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค)
(2) เงินคาสังหาริมทรัพย จํานวน 2,840,218.62 บาท (สองลานแปดแสนสี่หมื่นสองรอยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค)
3.2.4 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
สําหรับการจัดหาผลประโยชนของอาคารนั้น รายไดหลักของอาคารจะมาจาก รายไดคาเชาอาคาร รวมถึง
คาบริการไฟฟา และน้ําประปา ตามปริมาณการใชของผูเชา ตลอดจนคาที่จอดรถและอื่นๆ ที่สามารถหา
ผลประโยชนได แตเนื่องจากเปนอาคารที่กอสรางขึ้นใหม จึงยังไมมีประวัติของผูเชา รายไดคาเชา หรืออัตราการ
เชาของอาคาร อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ไดแตงตั้งบริษัท โจนส แลง ลาซาลล
(ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนนายหนา (Sole Agent) ในการนําพื้นที่สํานักงานของอาคารศาลาแอทสาทรออก
ใหเชาเปนระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป โดยภายหลังจากครบกําหนด 1 ปแลวกองทุน
ยังคงมีการแตงตั้งตัวแทนนายหนาในการปลอยเชาพื้นที่ตอไป โดยจะพิจารณาจากผลงานและปจจัยตางๆ ในการ
แตงตั้งตัวแทนนายหนา ทั้งนี้ เมื่อกองทุนไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเรียบรอยแลว กองทุนจะรับ
โอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาการแตงตั้งตัวแทนนายหนา (Sole Agency Agreement) จากบริษัท เซ็นตหลุยส
โฮลดิ้งส จํากัด พรอมกับการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร
นอกจากนี้ บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะดําเนินการดังตอไปนี้แกกองทุน
1. รับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย
ในชวง 1 ปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะ
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย อาทิเชน คาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในอาคาร อันไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท
สวนกลาง (ยกเวนพื้นที่สวนที่มีผูเชา) คาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คาแมบานเพื่อดูแลรักษาความสะอาด
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร คายาฆาแมลงรวมถึงคาเก็บขยะ คาดูแลภูมิทัศนของอาคาร คาซอมแซม
บํารุงรักษาลิฟท เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และงานระบบตางๆ ที่ยึดติดตรึงตรากับอาคาร เปนตน โดยใน
เบื้องตนบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะสงมอบเงินจํานวน 12,000,000.00 บาท ไวแกกองทุน เพื่อ
ใชชําระคาใชจายดังกลาวขางตน ในกรณีที่เงินจํานวนดังกลาวไมเพียงพอที่จะใชชําระคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
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การบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด จะนําสงเงินเพิ่มเติมใหแกกองทุนภายใน 30 วัน
นับแตวันที่กองทุนไดแจงใหบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ทราบ
2. การประกันรายไดคาเชาและคาบริการ
2.1 ในชวง 2 ปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลง
จะรับประกันวากองทุนจะมีรายไดคาเชาและคาบริการไมนอยกวา 25,000,000 บาท โดยบริษัท
เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะสงมอบเงินจํานวน 25,000,000 บาท ไวแกกองทุน ณ วันที่จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เพื่อเปนหลักประกันรายไดของกองทุน โดยในระหวาง 2 ปนี้ กองทุน
สามารถเบิกใชเงินจํานวนดังกลาวไดตามความสมควร ใหสอดคลองและครอบคลุมคาใชจายที่เกิดขึ้น
เพื่อมิใหกองทุนเกิดผลประกอบการขาดทุน
2.2 หากครบกําหนด 2 ป กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการรวมกันนอยกวา 25,000,000 บาท กองทุนจะ
เบิกเงินประกันรายไดคาเชาและคาบริการเฉพาะในสวนที่ขาดจากบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด
ตัวอยางที่ 1 สมมติวาในปที่ 1 กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการทั้งหมด 7 ลานบาท และไมมีการ
จายเงินปนผล ในปที่ 2 กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการทั้งหมด 15 ลานบาท รวม 2 ปกองทุนมี
รายไดคาเชาและคาบริการเทากับ 22 ลานบาท ดังนั้น กองทุนจะเบิกเงินประกันจาก บริษัท เซ็นตหลุยส
โฮลดิ้งส จํากัด ไดในจํานวนเทากับ 3 ลานบาท
2.3 ภายในระยะเวลา 2 ป หากกองทุนมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยเปนเงินปนผลที่เกิด
จากผลการดําเนินงานของกองทุนเฉพาะในปแรกเทานั้น กองทุนจะเบิกเงินประกันรายไดและคาบริการ
ในสวนที่เปนเงินปนผลจากบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ดวย
ตัวอยางที่ 2 สมมติวาในปที่ 1 กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการทั้งหมด 12 ลานบาท โดยมีกําไรจากการ
ดําเนินงานจํานวน 5 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 4.5 ลานบาท ในปที่ 2 กองทุนมีรายไดคาเชา
และคาบริการทั้งหมด 13 ลานบาท รวม 2 ปกองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการเทากับ 25 ลานบาท ดังนั้น
กองทุนจะเบิกเงินประกันจาก บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ไดในจํานวนเทากับ 4.5 ลานบาท
3.2.5 การประกันภัย
กองทุนจะจัดใหมีการทําประกันภัย โดยการทําประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ (All Risks) ประกันภัยความรับ
ผิดตอบุคคลภายนอก (Third Liability) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ที่จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสิน ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลใน
บริเวณอาคาร และ/หรือที่อยูในบริเวณใกลเคียง โดยมีวงเงินประกันที่เหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนที่มีตอ
ทรัพยสิน และกําหนดใหกองทุนเปนผูรับผลประโยชน
3.2.6 สรุปสาระสําคัญรางสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนครั้งแรกของกองทุน
1. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร
คูสัญญา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร (กองทุน) และ บริษัท เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด (บริษัท)
ทรัพยสินที่จะซื้อ

ที่ดินและอาคารซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ดินจํานวน 3 แปลง ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 4788, 7014 และ 18174 ซึ่งมีเนื้อที่รวม
ทั้งสิ้น 1 ไร 3 งาน 31 ตารางวา
2. อาคาร 25 ชั้น จํานวน 1 หลัง ตั้งอยูที่เลขที่ 9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสรางใดๆ ซึ่งไดปลูกสรางในที่ดิน รวมถึง
สวนสาธารณูปโภค งานระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งเปนสวนควบของอาคารนั้น
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ราคาทรัพยสินที่
จะซื้อ

ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ กองทุนจะชําระราคาทรัพยสินที่จะซื้อใหแกบริษัทเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,646,559,781.38 บาท (หนึ่งพันหกรอยสี่สิบหกลานหาแสนหาหมื่นเกาพันเจ็ด
รอยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค) ทั้งนี้ กองทุนจะชําระใหแกบริษัทในจํานวนที่ได
ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดแลว
การโอน
ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทตกลงจะดําเนินการดังตอไปนี้
กรรมสิทธิ์ใน
1. จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อ โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ รวมถึง
ทรัพยสินที่จะซื้อ ภาระจํานอง จํานํา สิทธิยึดหนวง หรือสิทธิอื่นใดในลักษณะใกลเคียงกัน
2. สงมอบใบอนุญาตตางๆ ซึ่งบริษัทมีหรือที่จําเปนตองมีที่เกี่ยวของกับการใช การครอบครอง
หรือการเปนเจาของทรัพยสินที่จะซื้อ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การสงมอบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของกับสิทธิหรือประโยชนอื่นใดในการใชทรัพยสินที่จะซื้อใหแกกองทุน หรือบุคคลที่
กองทุนมอบหมาย เพื่อใหกองทุนเปนผูใช ผูครอบครอง และเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะ
ซื้ออยางสมบูรณและถูกตองตามกฎหมาย
3. รับผิดชอบภาระหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินที่จะซื้อ หรือสัญญาเชาและสัญญาบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว อันไดแก คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอื่นใดที่
เกี่ยวของ และคาสาธารณูปโภคตางๆ เงินประกัน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึง
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
คาใชจาย
บริษัทตกลงจะรับผิดชอบคาภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับ
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อ และคาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ซื้อขายทรัพยสินที่จะซื้อทั้งหมดที่เกิดตามสัญญาฉบับนี้
เ ห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด คูสัญญาตกลงใหเหตุการณกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุดังตอไปนี้ เปนเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ซึ่งใหสิทธิแกคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งในการบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร
สัญญา
และ/หรือเรียกคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ
อาคาร หรือคํารับรองที่ใหไวในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร ไมถูกตองหรือไมครบถวนใน
สวนที่เปนสาระสําคัญ และบริษัทไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนถึงเหตุแหงการผิดสัญญา
นั้น (ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดไมเกิน 30 วัน หากการผิด
สัญญาดังกลาวไมเสี่ยงตอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอกองทุน) หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้ เวนแตการผิดสัญญาดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
อยางไรก็ดี ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อ ไมสามารถกระทําได
เนื่องจากความผิดของบริษัทใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ทันที เวนแตเปนเหตุ
สุดวิสัย หรือเวนแตเกิดจากการที่กองทุนไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร
• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุนรวม
ในกรณีที่กองทุนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญของสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินและอาคาร หรือผิดคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
และอาคาร และกองทุนไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน
30 วันนับจากวันที่กองทุนไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทถึงเหตุแหงการผิดสัญญา
นั้น (ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดไมเกิน 30 วัน หากการผิด
สัญญาดังกลาวไมเสี่ยงตอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอบริษัท) หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน ทั้งนี้ เวนแตการผิดสัญญาดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
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เ ห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด อยางไรก็ดี ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อ ไมสามารถกระทําได
สัญญา (ตอ)
เนื่องจากความผิดของกองทุน ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ทันที เวนแตเปนเหตุ
สุดวิสัย หรือ เวนแตเกิดจากการที่บริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร
การเลิกสัญญา 1. กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร
และการเรียก
และ/หรือฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร และ/หรือเรียก
คาเสียหาย
คาเสียหายจากบริษัท ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของบริษัท
2. กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกบริษัททราบเปนลายลักษณอกั ษร ใน
กรณีที่บริษัทไดตกลงประนอมหนี้ หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกฟองเปนบุคคล
ลมละลาย หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูใ นขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมี
การรองขอใหฟน ฟูกิจการของบริษัทตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของซึ่งกองทุนรวมมี
ความเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญานี้ของบริษทั
3. บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกกองทุนทราบเปนลายลักษณอักษร
และ/หรือฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากกองทุนได ใน
กรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุน
4. ใหสัญญาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังตอไปนี้ โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิ
เรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
• เมื่อไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุอื่นใดอันมิใชความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง และคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา
• เมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
5. คูสัญญามีสิทธิเลิกสัญญาเมื่อเกิดเหตุการณใดๆ อันเปนผลใหทรัพยสินที่จะซื้อดอยคา
ลงอยางมีนัยสําคัญหรือเปนอุปสรรคที่ทําใหกองทุนไมสามารถดําเนินกิจการไดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการ
2. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
คูสัญญา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร (กองทุน) และ บริษัท เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด (บริษัท)
สังหาริมทรัพย
เครื่องมือและอุปกรณซึ่งจําเปนและสมควรสําหรับใชในการดําเนินกิจการโครงการ
ราคาซื้อขาย
คูสัญญาตกลงซือ้ ขายสังหาริมทรัพยในราคาสุทธิ 2,840,218.62 บาท (สองลานแปดแสนสี่
สังหาริมทรัพย
หมื่นสองรอยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค) (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยกองทุนรวมจะ
ชําระราคาซื้อขายดังกลาวทั้งสิ้นเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร
การโอน
คูสัญญาตกลงใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาฉบับนี้เมื่อมีการโอน
กรรมสิทธิ์ใน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายใตสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเสร็จสมบูรณ โดยบริษัท
สังหาริมทรัพย
ตกลงรับผิดชอบในภาระหนี้สิน คาใชจาย คาบํารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการบํารุงรักษาสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้นและยังคงคางชําระอยูกอนวันโอนกรรมสิทธิ์
คาธรรมเนียม
บริษัทตกลงจะรับผิดชอบสําหรับบรรดาคาธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจาก
และภาษีอากร
การดําเนินการใดๆ เพื่อใหกองทุนไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย และบริษัทตกลง
รับผิดชอบคาภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสังหาริมทรัพย
เหตุผิดนัดผิด
คูสัญญาตกลงใหเหตุการณกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุดังตอไปนี้ เปนเหตุผิดนัดผิดสัญญา
สัญญา
ซึ่งใหสิทธิแกคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยและ/หรือ
เรียกคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
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เหตุผิดนัดผิด
สัญญา (ตอ)

การเลิกสัญญา
และการเรียก
คาเสียหาย

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย
สังหาริมทรัพย หรือคํารับรองที่ใหไวในสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยไมถูกตองหรือไม
ครบถวนในสวนที่เปนสาระสําคัญ และบริษัทไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติให
ถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนถึง
เหตุแหงการผิดสัญญานั้น (ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดไม
เกิน 30 วัน หากการผิดสัญญาดังกลาวไมเสี่ยงตอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอกองทุน) หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้ เวนแตการผิดสัญญา
ดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
อยางไรก็ดี ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสินที่จะซื้อภายใตสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินและอาคาร ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากความผิดของบริษัท ใหถือวาเปนเหตุผิดนัด
ตามสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพยทันที เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย หรือ เวนแตเกิดจากการที่
กองทุนไมปฏิบัตติ ามขอตกลงหรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุน
ในกรณีที่กองทุนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญของสัญญาซื้อขาย
สังหาริมทรัพย หรือผิดคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวในสัญญาซื้อขาย
สังหาริมทรัพย และกองทุนไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท ถึงเหตุแหงการ
ผิดสัญญานั้น (ทั้งนี้ บริษัท อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดไมเกิน 30 วัน
หากการผิดสัญญาดังกลาวไมเสี่ยงตอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
บริษัท) หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน ทั้งนี้ เวนแต การผิดสัญญา
ดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
อยางไรก็ดี ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายใตสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินและอาคาร ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากความผิดของกองทุน ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตาม
สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยทันที เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย หรือ เวนแตเกิดจากการที่บริษัทไม
ปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
1. กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร
และ/หรือฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากบริษัท ในกรณีที่
มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของบริษัท
2. กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่บริษัทไดตกลงประนอมหนี้ หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกฟองเปน
บุคคลลมละลาย หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระ
บัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของบริษัทตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของซึ่ง
กองทุนมีความเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญานี้ของบริษัทฯ
3. บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกกองทุนทราบเปนลายลักษณอักษร
และ/หรือฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากกองทุนได ใน
กรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุน
4. ใหสัญญาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังตอไปนี้ โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิ
เรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
•
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การเลิกสัญญา
และการเรียก
คาเสียหาย (ตอ)

เมื่อไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายใตสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ
อาคาร ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาดังกลาว โดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช
ความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง และคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา
• เมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
5. คูสัญญามีสิทธิเลิกสัญญาเมื่อเกิดเหตุการณใดๆ อันเปนผลใหทรัพยสินที่จะซื้อภายใต
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารดอยคาลงอยางมีนัยสําคัญหรือเปนอุปสรรคที่ทําให
กองทุนไมสามารถดําเนินกิจการไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการ
3. สัญญาตกลงกระทําการ
คูสัญญา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร (กองทุน) และ บริษัท เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด (บริษัท)
ขอตกลงรับผิดชอบ
1. ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวนั ที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายใต
คาใชจายภายใต
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร บริษัทตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังตอไปนี้
สัญญาแตงตั้ง
(ก) คาตอบแทนใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจาย คาดําเนินการ คาธรรมเนียม
ผูบริหาร
และภาษีอากร หรือเงินจํานวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยและ ภายใตขอกําหนดและเงือ่ นไขของสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
คาใชจายที่เกี่ยวกับ
(ข) คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในอาคาร อันไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คา
การบริหารอาคาร
โทรศัพทสวนกลาง (ยกเวนพื้นที่สวนที่มีผูเชา) คาผูบริหารอาคาร คาเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย คาแมบานเพื่อดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร คา
ยาฆาแมลงรวมถึงคาเก็บขยะ คาดูแลภูมิทัศนของอาคาร คาซอมแซมบํารุงรักษาลิฟท
เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และงานระบบตางๆ ที่ยึดติดตรึงตรากับอาคาร ซึ่งรวมทั้ง
คาแรงและคาของคาธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับอาคารตามที่กฎหมายกําหนด เชน
คาจัดทําอนุรักษพลังงาน คาผูตรวจสอบอาคาร คาทดสอบการหนีไฟ คาดูแลระบบจอด
รถ (หากมี) คากระดาษชําระ คาน้ํายาทําความสะอาด รวมถึงคาของใชสิ้นเปลืองที่ใชใน
อาคาร คาอุปกรณสํานักงาน และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอาคาร
2. บริษัทตกลงสงมอบเงินจํานวน 12,000,000.00 บาท (สิบสองลานบาท) ซึ่งเปนเงินที่
บริษัทคาดวาจะใชชําระคาตอบแทนและคาใชจายที่ระบุในขอ 1. (ก) และ (ข) ลวงหนา
เปนระยะเวลาลวงหนา 1 ป ไวแกกองทุน เพื่อใชชําระคาใชจายดังกลาวขางตน โดยนํา
ฝากเขาบัญชีของกองทุน ตามที่กองทุนจะไดแจงใหบริษัททราบลวงหนา
3. ในกรณีที่จํานวนเงินเพื่อการชําระคาใชจายที่บริษัทไดสงมอบใหแกกองทุนรวมในขอ
2 ไมเพียงพอที่จะใชชําระคาใชจายที่ระบุไวในขอ 1 บริษัทตกลงวาจะสงมอบเงินเพื่อ
การชําระคาใชจายเพิ่มเติมใหแกกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันที่กองทุนรวมได
แจงใหบริษัททราบถึงคาใชจายดังกลาว
ขอตกลงรับผิดชอบ
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีมติใหกองทุนจดทะเบียนอาคารสํานักงานโครงการ
คาใชจายเกี่ยวกับการ ศาลาแอทสาทรเปนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายที่เกี่ยวของภายใน
จดทะเบียนอาคารชุด ระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อ บริษัทตกลงเปน
และนิติบุคคลอาคาร ผูดําเนินการและรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนดังกลาวแทนกองทุน
การประกันรายไดคา 1. ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวนั ที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายใต
เชาและคาบริการจาก สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร บริษัทรับประกันวากองทุนจะมีรายไดคาเชาและ
การนําอาคารออกให คาบริการไมนอยกวา 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาท) และ ณ วันที่ทําสัญญาฉบับนี้
เชาแกผูเชาเปน
บริษัทตกลงสงมอบเงินจํานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาท) ไวแกกองทุน เพื่อ
ระยะเวลา 2 ป
เปนหลักประกันรายไดของกองทุน โดยนําฝากเขาบัญชีของกองทุน ตามที่กองทุนจะได
แจงใหบริษทั ทราบลวงหนา ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิที่จะเบิกใชเงินประกันดังกลาว
•
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การประกันรายไดคา
เชาและคาบริการจาก
การนําอาคารออกให
เชาแกผูเชาเปน
ระยะเวลา 2 ป (ตอ)

2. เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 2 ป กองทุนตกลงคืนเงินประกันตามขอ 1. (ซึ่งรวมถึง
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินประกันดังกลาว) ทั้งจํานวนใหแกบริษัท อยางไรก็ดี ในกรณีที่
กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการรวมกันนอยกวา 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลาน
บาท) กองทุนตกลงคืนเงินจากการนําเงินประกันตามขอ 1. (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิด
จากเงินประกันดังกลาว) หักเงินสวนตางใหแกบริษัท*
3. ภายในระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายใต
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร หากกองทุนมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยเปนเงินปนผลที่เกิดจากผลการดําเนินงานของกองทุนเฉพาะในปแรกเทานั้น
บริษัทตกลงจะนําเงินปนผลดังกลาวไปหักออกจากเงินที่กองทุนจะชําระคืนใหบริษัท
*เงินสวนตาง หมายถึง เงินที่ไดจากการนําเงินประกันตามขอ 1. (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงิน
ประกันดังกลาว) หักรายไดคาเชาและคาบริการที่กองทุนไดรับจริงภายในกําหนดระยะเวลา 2 ป
เหตุผิดนัดผิดสัญญา บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ สัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินและอาคาร หรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย และบริษัทไมสามารถดําเนินการ
แกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึง
เหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกันใหถือเปนเหตุ
ผิดนัดตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งใหสิทธิแกกองทุนในการเรียกคาเสียหายจากบริษัทได เวน
แตเปนเหตุสุดวิสัย หรือเวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่กองทุนในฐานะคูสัญญาของสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินและอาคาร หรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว
ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร หรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนใชสิทธิเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร หรือสัญญาซื้อ
ขายสังหาริมทรัพย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ
อาคาร หรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย กองทุนมีสิทธิใชเหตุดังกลาวถือเปนเหตุเลิก
สัญญาภายใตสัญญาฉบับนี้เชนกัน
การเลิกสัญญาและ
กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้โดยบอกกลาวใหแกบริษัททราบเปนลายลักษณอกั ษร
การเรียกคาเสียหาย และ/หรือฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากบริษทั ได
3.2.7. จุดเดนของอาคารศาลาแอทสาทร
1) ทําเลที่ตั้ง
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุนตั้งอยูในบนถนนสาทร ซึ่งเปนยานศูนยกลางทางธุรกิจและการเงิน (Central
Business District) ที่สําคัญของประเทศไทย โดยเปนที่ตั้งของสํานักงานตลอดจนตัวแทนของสถาบันการเงิน
ชั้นนําตางๆ ของโลกมากมาย และยังเปนที่ตั้งของโรงแรมชั้นนําตลอดจนและที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมระดับ
หาดาวมากมาย นอกจากนี้ บริเวณดังกลาวยังเพียบพรอมไปดวยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่
เปนระบบ และอยูในบริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) ตลอดจนทางขึ้นลงทางดวน
2) กองทุนรวมที่ถอื กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย (Freehold)
กองทุนจะลงทุนในที่ดินและอาคารศาลาแอทสาทร โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารดังกลาวจาก
เจาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งการที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณนั้น ในอนาคตหากราคาอสังหาริมทรัพยนี้
ปรับเพิ่มขึ้น กองทุนก็สามารถขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกไปได โดยจะไดรับกําไรจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นของ
ทรัพยสินนอกเหนือจากการหาผลประโยชนในรูปของคาเชาแตเพียงอยางเดียว
3.2.8. การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีบริษัท เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทในเครือเปนเจาของอยู
กอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
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2. บริษัท เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด อาจลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพือ่ ใหไดมาและมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใด ที่ตั้งอยูในประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวได โดยการใหเชาหรือจําหนายในราคาที่เหมาะสม โดยในเบื้องตนจะมุงเนนการลงทุนในหรือมีไว
ซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทอพารทเมนท เซอรวิส อพารทเมนท และอาคารสํานักงาน ทั้งนี้ รวมถึงโครงการที่อยูระหวางการกอสราง และ/หรือ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4. หลักเกณฑการลงทุน
4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
4.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
4.1.2 อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ
4.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนได ในกรณีที่เปน
อสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ อสังหาริมทรัพยดังกลาวตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาโครงสรางอาคาร โดยไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน โดยไมรวมมูลคาที่ดินและมูลคา
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมด เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน
4.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน โดยผูมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น
4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ เวนแตจะ
เปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดรายไดแก
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาที่มากกวา
หนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน
ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว
(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชา
ไมไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการ
ตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับประกัน
ความเสียหายเพือ่ ปองกันความเสียหายเชนวานัน้ บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตอง
ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม หาก
ผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา
4.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ
(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนไวอยางนอย
1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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4.1.10 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้
(1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิด
วินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
(2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของอาคาร
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชา
อสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมไดทําประกันภัยนั้นไวแลว บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิด
เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด
(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยนั้น
4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย
(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุนในราคาที่ไมสูงกวาราคา
ที่เปดเผยไวในรายละเอียดของโครงการ และหากราคาที่จะลงทุนซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการสูงกวา
ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาต่ําสุด เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว
บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้นในหนังสือชี้ชวน
(2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน บริษัทจัดการ
จะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
อยางเสมอภาคกัน หากการขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ต่ํากวาราคาที่
ไดจากรายงานการประเมินคาสูงสุด เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว บริษัท
จัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคา
ดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตามขอ (1) และ (2) จะจัดทําขึ้นลวงหนากอนการลงทุน
ในหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
4.1.12 การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้
(ก) การลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่
เกี่ยวของภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากมูลคาของธุรกรรมดังกลาว ที่กองทุนรวมทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนกลุมบุคคลเดียวกันภายในรอบระยะเวลาหกเดือนใดมีมูลคารวมกันตั้งแตหนึ่งรอยลานบาท หรือตั้งแต
รอยละสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา บริษัทจัดการจะตอง
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ กอนทําธุรกรรมดังกลาว
(1) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน จะตองไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาว
(2) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน จะตองไดรับมติไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุม
ผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว จะตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนหรือไม
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นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาว
ตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม
การนับมติตามวรรคหนึ่ง หามมิใหบริษัทจัดการนับจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียใน
การลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยรวมในมติดังกลาว
ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวของตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ ใหบริษัทจัดการแนบเอกสาร
การตรวจสอบและรับรองของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามขอ (ข) ไปพรอมกับหนังสือขอมติหรือ
หนังสือนัดประชุมตามวรรคหนึ่งดวย
การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุน
สวนบุคคล
(ข) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการลงทุนครั้งแรกกับบุคคลที่
เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองจัดใหผูดูแลผลประโยชนตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณ
อักษรวาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับ
ลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transactions)
4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแก
ผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการโรงแรม
เทานั้น
(2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน เซอรวิส
อพารทเมนท (service apartment) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใชอุปกรณตกแตงที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอย
ละ 80 ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปใดๆ
(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี
(ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูประกอบกิจการราย
อื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการ
ดังกลาวแลวเสร็จ
4.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของรายได
ทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(ก) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ หรือ
(ข) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
15

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร

4.2

การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคลองของ
กองทุนรวม
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตั๋วเงินคลัง
(3) พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระ
เงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน
(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ
ไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงิน
ลงทุนอางอิงกับตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน
(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้หรือเงินฝาก
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ
(ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(10) สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญา
ซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน
ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย
(11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปนผูออก
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกิน
รอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม
(ข) ชวงระยะเวลา 60 วันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม
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การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง มิใหนับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน โดยตองเปนการรับอาวัลแบบไมมี
เงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข
ทั้งนี้ ในการจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนสินทรัพยสภาพคลอง
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูจัดการกองทุนที่ไดรับความเห็นชอบและปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องดังกลาว เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนดังกลาว
เงื่อนไขเพิ่มเติม
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 4.1 ขอ 4.2
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการและหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวมอาจปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแก
ผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน รวมถึงการดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ และ/
หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ และ/หรือเพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุน
รวมอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่
จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของกองทุนรวม
ตามที่ผูจัดการกองทุนรวมหรือคณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควร แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ
และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย จะมีคําสั่ง ประกาศ
กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สั่งการ ผอนผัน หรือเห็นชอบเปนอยางอื่น กองทุนรวมจะขยายขอบเขตของหลักเกณฑการลงทุน
และการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
5. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
5.1 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ดังนี้
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป
2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะทําไดก็ตอเมื่อเปนการจายเงินปนผลที่ไมทําใหกองทุนรวมเกิดการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปหรืองวดการดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายเงินปนผลไดใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร
อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว อัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน
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ทั้งนี้ สําหรับหลักเกณฑในการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวขางตน เวนแตกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10
บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นรอบปบัญชี
5.2

วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล วันจายเงิน
ปนผล และอัตราเงินปนผล ดังนี้
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 1 วัน
(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)
(ค) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชนทราบ
(ง) แจงใหตลาดหลักทรัพยทราบตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
2. บริษัทจัดการจะถือจํานวนหนวยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่จายเงินปนผลเปนเกณฑในการคํานวณอัตราเงินปนผลที่จาย
3. บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของนายทะเบียน ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเทานั้น โดยจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน
และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนแกผูถือหนวยลงทุนตามที่อยูที่ระบุในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือโดยการนํา
ฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ไดแจงไวกับบริษัทจัดการ หรือตามวิธีที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ทั้งนี้ หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะหนวยลงทุน
ในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลที่เขาขอยกเวนตามขอ
6.1 (ก) (ข) หรือ (ค) โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุในขอ 6. “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอน
สิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคล
ดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกินอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามที่กําหนดวรรคขางตนโดยอนุโลม
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม

6. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
6.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวน
แตเปนกรณีดังตอไปนี้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
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6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้เปน
กลุมบุคคลเดียวกัน
(1) บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
(2) คูสมรส
(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวเกินกวา
รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด แลวแตกรณี
(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนั้นเกินกวารอยละ 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้นหรือความเปนหุนสวนทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี
(5) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการที่บริษัทจัดการตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบ
หรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว
เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข) หรือ (ค)
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
นั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข) หรือ (ค)
(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชา
ในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 6.4 โดยอนุโลม
ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น
อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะ
ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินทีไ่ ดจากการจําหนายหนวยลงทุนของโครงการเปน
กองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว บริษทั จัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอให
พิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
เมื่อหนวยลงทุนไดรับจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการ
ซื้อ/ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
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8. การโอนหนวยลงทุน
8.1 ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน
กองทุนรวมนี้ไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองอยูภายใตขอกําหนดตามขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน” และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
8.2

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
ผูโอนและผูรับโอนจะตองยื่นคําขอโอนหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียม (ถามี) แก
นายทะเบียนหนวยลงทุน โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด

9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้
9.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
มากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและ
ความจําเปนในการรับชําระหนี้
9.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ ดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไป
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการ
ยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
10.1 องคประกอบ
10.1.1 บริษัทจัดการอาจจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 5 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งหรือถอด
ถอนโดยบริษัทจัดการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
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(2) กรรมการซึ่งเปนผูถ ือหนวยลงทุนและ/หรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
(3) กรรมการซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือครองหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนมากกวา 1 รายอยูในอันดับ
เดียวกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาแตงตั้งตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงตั้งกรรมการตาม (2) และ/หรือ (3) หรือไมก็ได
10.1.2 การดํารงตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกิน 3
ป โดยกรรมการที่พนวาระไปแลวอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการลงทุนไดอีก
นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิถอดถอนกรรมการกอนครบวาระก็ได
10.1.3 หากตําแหนงกรรมการใดๆ เกิดวางลงไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการอาจแตงตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน
กรรมการที่วางลงตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน โดยกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมีเวลาอยูในตําแหนงเพียง
เทาเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้นชอบที่จะอยูได
10.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด รวมถึงตองไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ และไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดทางอาญาใดๆ
10.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุน
10.2 รูปแบบการตัดสินใจ
10.2.1 การเรียกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ใหกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึง วัน
เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามควร
แกกรณี ใหแกกรรมการลงทุนทุกทานทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนวันประชุม เวนแตกรณีฉุกเฉิน
ไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนไดเขารวมใน
การประชุมแลว ใหถือวากรรมการลงทุนทานดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม
10.2.2 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการลงทุน
10.2.3 องคประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะตองประกอบไปดวยมีกรรมการจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการลงทุนทั้งหมดเขารวมประชุม ทั้งนี้ โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เขารวมประชุม จึงจะครบ
เปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท
(Telephone Conference) ก็ได โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมาก
ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ กรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง และ
กรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง
10.2.4 มติของที่ประชุม
กรณีจัดใหมีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดจากจํานวนกรรมการลงทุนที่เขาประชุม ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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กรณีไมจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติดังกลาวจะตองมี
กรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้
กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน
จากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที
โดยกรรมการที่นําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป เพื่อบริษัท
จัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
อยางไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ใหกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ
หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายหรือขัดหรือแยงกับผลประโยชนของ
กองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto Right) โดยแจง
ใหคณะกรรมการลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร และใหถือวามติดังกลาวไมมีผลผูกพันกับบริษัทจัดการ
10.2.5 ประธานที่ประชุม
ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไปโดย
เรียบรอยและถูกตองตามที่กําหนดไวในโครงการ
10.2.6 รายงานการประชุม
บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง และเก็บรักษา
ไวที่บริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานของบริษัทจัดการในวันและ
เวลาทําการของบริษัทจัดการ
10.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตัดสินใจพิจารณา และ/หรือ
วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน ดังนี้
(1) คณะกรรมการลงทุนไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
(2) คณะกรรมการลงทุนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ ลงทุนในการซื้อ เชา เชาชวง ใหเชา
ใหเชาชวง จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของหรือโดยกองทุนรวม
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการบํารุงรักษาใหญและการเปลี่ยนแปลง หรือซอมแซม ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย
ที่ชํารุดบกพรองหรือเสื่อมสภาพใหมีลักษณะหรืออยูในสภาพที่จะใชหาประโยชนไดอยางสูงสุด หรือเปลี่ยนแปลง
ทรัพยสิน เครื่องอุปกรณและวัสดุตกแตง ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนสามารถหาผลประโยชนได
(4) พิจารณาใหความเห็นชอบหรือใหนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม ซึ่ง
อาจรวมถึงสินทรัพยสภาพคลอง
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบหรือกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ในการบริหารและปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
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(6) ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน โดยไมขัดตอประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา
(7) คณะกรรมการลงทุนจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา
(8) คณะกรรมการลงทุนจะตองเก็บรักษาขอมูลของกองทุนรวมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ
และ/หรือใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผย หรือขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว
11. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม
11.1 ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0-2208-5930-1
11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(2) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาไมวาโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่
กําหนดไวในสัญญาไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอ
คาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการ
ตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนดวย และในกรณีที่บริษัทจัดการเปนผูปฏิบัติผิด
สัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม บริษัท
จัดการตองรับผิดชอบตอคาใชจายและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูดูแลผลประโยชนใหแกผูดูแลผลประโยชนดวย
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือประกาศของ
ทางราชการ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อันมีผลเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน
(4) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และที่แกไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิได
แกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น และผูดูแลผลประโยชนจะตองทําหนาที่ในการเปนผูดูแล
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ผลประโยชนจนกระทั่งการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในระหวางการจัดหาผูดูแลผลประโยชน
รายใหม ผูดูแลผลประโยชนยังคงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราคาธรรมเนียมเดิมจนกวาการแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมจะเสร็จสิ้นและสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได
(5) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมมีมติใหเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสั่งให
บริษัทจัดการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมขึ้นในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุนรวม โดยบอกกลาวลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนเปดเผยขอมูลใดๆ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือขอมูลใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับกองทุนรวม
ในลักษณะที่ไมเหมาะสมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการหรือมีบุคคลอื่นไดรับ
ประโยชนใดๆ ที่เปนผลมาจากการเปดเผยที่ไมเหมาะสมดังกลาว บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาโดยบอกกลาว
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความ
เสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคล
อื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนดวย
(7) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมเพื่อ
(ก) เลิกกิจการ หรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ
(ข) ฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชี เลิกกิจการ หรือ
(ค) รองขออื่นใดที่คลายคลึงกันภายใตกฎหมายในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ
ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน บริษัท
จัดการจะทําการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมเรียบรอยแลว
ในกรณีสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง เนื่องจากผูดูแลผลประโยชนบอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการยังไม
สามารถหาผูดูแลผลประโยชนรายใหมมารับมอบงานไดภายในวันสิ้นสุดสัญญาดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนยังตองปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม โดยผูดูแลผลประโยชน
รายเดิมมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจากกองทุนรวมตามที่ระบุในสัญญาแตงตั้งผูด ูแลผลประโยชน และตาม
สัดสวนของระยะเวลาที่ผูดูแลผลประโยชนนั้นไดปฏิบัติหนาที่จนถึงวันที่ผูดูแลผลประโยชนไดสิ้นสุดการทําหนาที่เปนผูดูแล
ผลประโยชน รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงเนือ่ งจากการปฏิบตั ิหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน นับตั้งแตวัน
สิ้นสุดสัญญาเปนตนไปจนกวาบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม และสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได
อนึ่ง ในกรณีการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวบรวมและโอนทรัพยสินทั้งหมดและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือดําเนินการอยางอื่นตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง
11.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม
ชื่อ : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0-2208-5930-1
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสารสําคัญของกองทุน
รวมไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม
ทั้งนี้ ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุน ไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด และสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาเชาหรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่สํานักงานของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได
12. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ที่อยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที่ 100/72 ชั้นที่ 22 อาคารวองวานิช บี หองเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
ชื่อ : นายอธิพงศ อธิพงศสกุล
ที่อยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที่ 100/72 ชั้นที่ 22 อาคารวองวานิช บี หองเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน
ที่อยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที่ 100/72 ชั้นที่ 22 อาคารวองวานิช บี หองเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
ชื่อ : นายวิชัย รุจิตานนท
ที่อยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที่ 100/72 ชั้นที่ 22 อาคารวองวานิช บี หองเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที่ 100/72 ชั้นที่ 22 อาคารวองวานิช บี หองเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
13. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด
ที่อยู : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2657-5757
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
14. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย
ไมมี
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน เพื่อดําเนินการจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุน
รวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
15. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการ
แตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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16. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษทั ประเมินคาทรัพยสิน จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน ดังตอไปนี้
ชื่อ : บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด
ที่อยู : ชั้น 19 อาคารคิวเฮาสสาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2652-6300 โทรสาร 0-2652-6399
ชื่อ : บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด
ที่อยู : ชั้น 7 อาคารกลาสเฮาส เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2260-6300 โทรสาร 0-2260-6011
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินคาทรัพยสิน เพื่อทํา
หนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกินสองครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนทราบเมื่อมีการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาว เวนแตในกรณีเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรกของกองทุนรวมซึ่งมีการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนบริษัทจัดการจะจัดสงสําเนา
สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
17. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลใดเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม ดังนี้
17.1 ที่ปรึกษาของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวา 5 ป หรือตามคุณสมบัติอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
(ถามี) เกี่ยวกับการซื้อ เชา จําหนาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัท
จัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน โดยกองทุนรวมจะเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษา และเมื่อมีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาของกองทุนรวมบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจะ
จัดสงสําเนาสัญญาใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดทําสัญญาดังกลาว
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
17.2 ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม โดยบุคคลดังกลาว
จะตองมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
โดยกองทุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบเมื่อมีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงิน และจะจัดสงสําเนาสัญญาใหผูดูแลผลประโยชน
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดทําสัญญาดังกลาว
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17.3 ที่ปรึกษาอื่น
17.3.1 ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
ที่อยู : ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร เอ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-627-3443 โทรสาร 02-627-3250
บริษัทจัดการอาจทําการแตงตั้งบุคคลที่เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อใหคําปรึกษาหรือ
คําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการลงทุน ที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน โดยบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด โดยกองทุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษาอื่น และ
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อมีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาอื่น และจะจัดสง
สําเนาสัญญาใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดทําสัญญาดังกลาว
18. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ชื่อ : บริษัท เอ ซี พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
ที่อยู : 161/1 อาคาร เอสจี ทาวเวอร ชั้น 17 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-651-8555 โทรสาร 02-651-8559
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อทําหนาที่ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพยในสวนที่จะ
ไดรับมอบหมาย และมีบุคลากรทีม่ ีความรูและประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพยมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือตาม
คุณสมบัติที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพย พรอมคํารับรองวาบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันทีแ่ ตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว และจะจัดสงสําเนาสัญญาใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดทําสัญญาดังกลาว
ในกรณีที่ปรากฏเหตุวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว
และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยได โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการบอกเลิก
ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกลาว
19. การเสนอขายหนวยลงทุน
19.1 การเสนอขายหนวยลงทุนครัง้ แรก
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไป ในราคาหนวยลงทุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยบริษัท
จัดการจะเสนอขายเองหรือเสนอขายผานผูจัดจําหนายและ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะระบุไวในหนังสือชี้ชวนตอไป
ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะเสนอขายใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนไมนอยกวา 250 ราย
โดยแบงประเภทผูจองซื้อหนวยลงทุนออกเปน 2 กลุม คือ
1. เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อ
พิเศษ ซึ่งไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูลงทุนเปนการ
ทั่วไป สภากาชาดไทย สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันภัย มูลนิธิเพื่อ
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2.

สาธารณะประโยชน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ มหาวิทยาลัย และ
ผูลงทุนตามที่สํานักงานใหความเห็นชอบ หรือเจาของอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกัน (“ผูจองซื้อกลุมที่ 1”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุน
เหลือจากการจองซื้อโดยผูจองซื้อกลุมที่ 1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมา
เสนอขายใหกับผูจองซื้อกลุมที่ 2
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจอง
ซื้อทั่วไปที่มใิ ชผูจองซื้อกลุมที่ 1 และใหแกผูจองซือ้ พิเศษซึ่งไมไดรว มจองซือ้ กับผูจองซื้อกลุมที่ 1 และผูจองซื้อซึ่งเปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (“ผูจองซื้อกลุมที่ 2”)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อกลุมที่ 1 ไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อ
ทั่วไป บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อ
บุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข) และ (ค)

19.2 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ และสวนขอมูลโครงการ ใบจองซื้อ
หนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุนไดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) ที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาทําการ
19.3 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน
1. ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดตามวันและเวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอก
รายละเอียดและขอความตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน แลวนํา
ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลวและเอกสารหลักฐานตามที่บริษัท
จัดการจะกําหนด เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบ
อํานาจ (สําหรับนิติบุคคล) เปนตน พรอมทั้งเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนยื่นใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)
ในกรณีที่มีผูจองซื้อหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน จองซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจด
แจงชื่อบุคคล 2 คนแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการจอง
ซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อเปนหลักฐาน
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามใบจองซื้อหนวยลงทุน กรณีที่บริษทั
จัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา การจองซือ้ ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอชื่อเสียงความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ โดยไมจําเปนตองแจงผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
2. ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง
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3.

เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการและ/หรือนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกหลักฐานการแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน ดังนั้น ในขณะ
ที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงควาจะใหบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการกับ
หนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนอยางไรตามวิธีการที่กําหนดไววิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(ก) ใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหนวยลงทุน หรือ
(ข) ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขา
ฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ

19.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาจองซือ้ หนวยลงทุน
1. ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟต โดยเช็ค
หรือดราฟตดังกลาวจะตองลงวันที่ที่จองซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ศาลาแอทสาทร” ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่
บริษัทจัดการเปดไวเพื่อรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนากอนการเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรกโดยไมถือเปนการแกไขโครงการ นอกจากนี้ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชี
จองซื้อหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนประโยชนของกองทุนรวม
2. เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดรับชําระเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนจากผูจองซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) จะออกหลักฐานการรับคําสั่งจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานการชําระ
เงิน ทั้งนี้ การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว
3. ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้น และ
แจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบ
4. บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะนําเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนที่ไดรับจากผูจองซื้อเขาบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการ
ไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนและธนาคารพาณิชยอื่นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือไมเกินกวา 3 วันทํา
การนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายครั้งแรก
19.5 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
1. กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย
2. กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
3. กรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกันประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด
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4.
5.
6.

7.

กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน
กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน การฟอกเงิน เปนตน
ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีมูลคารวมกันแลว
ไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนไดหรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม
เปนไปตามที่คาดหมาย เชน การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบ
ความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จน
เปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน/ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการ
จองซื้อบางสวน หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุน
อาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนรวมหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
รักษาผลประโยชนของกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเปนหลัก

19.6 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตางๆ ภายใตเงื่อนไข ที่กําหนดดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย เนื่องจาก
(1) ไมสามารถจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปไดถึงสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด หรือ
(2) ไมสามารถจําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดถึง 250 ราย หรือ
(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมูลคานอยกวา 500 ลานบาท หรือ
(4) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข) และ (ค) หรือ
(5) มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ตามที่ไดระบุไว
2. กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหบริษัทจัดการยุติโครงการหลังจากการ
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือ
กรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทําใหตองยุติโครงการ
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวย
ลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ (ถามี) ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
หนวยลงทุนใหผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหดําเนินโครงการตอไปได
บริษัทจัดการจะชําระเงินใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจองซื้อหนวยลงทุน และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชน (ถา
มี) ภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํา
กวารอยละเจ็ดครึ่งตอป หรือในอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
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บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนครบถวน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผันหรือ
สั่งการเปนอยางอื่นโดยอนุโลม
19.7 การเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ในการเสนอขายหนวยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
1. เสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไปหรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มิใชผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม เปน
จํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
2. เสนอขายหนวยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายตามขอ 1. ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยู (right issue) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิตาม
สัดสวน บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวใหเปนไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21 “การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม”
ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวได บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกลาว และ
ดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวคืนพรอมผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
หนวยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) โดยชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจอง
ซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนนั้น ตามสัดสวนของเงินที่ไดรับ
ชําระเปนคาจองซื้อหนวยลงทุน และหากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาได อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผันหรือสั่งการเปนอยางอื่นโดยอนุโลม
19.8 การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
เมื่อหนวยลงทุนไดรับจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการ
ซื้อ/ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
20. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย
ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่จองซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็ม
จํานวนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
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หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ 6.1 (ก) (ข) และ (ค) โดยบริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
20.1 การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งนี้จํานวนหนวยลงทุนที่จะ
จัดสรรใหแกบุคคลดังกลาวเมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป บริษัท
จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวน
ตามขอ 6.1 (ก) (ข) และ (ค)
20.2 การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนับจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจัดจําหนายไดรับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน
รวมเปนจํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามขางตนดวย (ถามี)
(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อหนวยลงทุนในจํานวนเงินขั้นต่ําสุดกอน (Small lot first)
หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 10 บาท (หรือ 1 หนวย) ใหแกผูจองซื้อทุกราย จนกวาจะครบตามจํานวน
เงินทุนของโครงการ การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงินที่เทากัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวตามลําดับการจองซื้อ (First come first serve)
20.3 ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยไม
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร
20.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม
จัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
20.5 สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ
ผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงใบ
หนวยลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน
20.6 ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของโครงการจนอาจเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถซื้อ
อสังหาริมทรัพยไดตามที่วางแผนไว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไป
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวย
ลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนรวมไมมีสภาพคลองสวนเกินมาก
เกินไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมไดเปรียบเทียบกับ
ประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน
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20.7 ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน
ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว
ปจจุบันประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ไดกําหนดไวดังนี้
(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไป
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคาร
ออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก
บุคคลดังกลาวตามที่ไดมีการระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยาง
ชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
(ข) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อ
บุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1)
ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการจะนําหลักเกณฑ
การจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวดวย
21. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
21.1 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่
ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน
21.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้
(1) ขอมติเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไมนับรวมคะแนนเสียงดังนี้
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(ก) ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่เปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอน
สิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม และกลุมบุคคลเดียวกัน
(ข) ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน
เสียงของผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น
(2) ขอมติในเรื่องดังตอไปนี้ โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ก) จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม
(ข) วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย
(ค) วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมโครงการในสวนของจํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม หากการ
จําหนายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเปนผลสําเร็จ
21.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2 บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือ
หนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร
21.4 เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุขอมูลตามขอ 21.3 พรอมทั้งจัดสงรางหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
(2) จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(3) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
21.5 กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคืน
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเมื่อเกิดเหตุดังนี้
(1) เมื่อพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับ
แตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการ
ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัท
จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการ
ชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน
(2) เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนได โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของ
ราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
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ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมไดมกี ารจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยโดยใหนําความในขอ 21.5 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
เงื่อนไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขของการเพิ่มทุนตามที่ระบุไวขางตน หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
และในกรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะออกใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนทุกรายที่รองขอ ซึ่งใบหนวยลงทุนจะตองมีรายการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
22. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
22.1 บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม หากปรากฏวากองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากการจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือจากมูลคาอสังหาริมทรัพยลดลงจากการประเมินคาทรัพยสิน
22.2 ในกรณีมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และหากปรากฏวามีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยลดลง บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ดังนี้
(1) ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนและคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว
(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
เพื่อไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนให
คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
22.3 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน และปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุน โดยตองไดรับมติเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เวนแตเปนการลดเงินทุนจดทะเบียนตามขอ 22.2
(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขของการลดเงินทุนตามที่ระบุไวขางตน หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
23. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
23.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ใบหนวยลงทุน หรือ ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless)
23.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ขอมูลของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหถือเปนหลักฐาน
ที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
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กรณีใบหนวยลงทุน
1. นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงใบหนวยลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้น
การจัดสรรหนวยลงทุน
2. นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดทําใบหนวยลงทุนโดยมีรายการอยางนอยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใบหนวยลงทุนแตละฉบับจะเปนประเภทระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะตอง
มีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญของบริษัทจัดการเปนสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุน
3. ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่
แสดงความจํานงขอรับใบหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตามที่กาํ หนดไวในโครงการ
4. ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการยกเลิกใบหนวยลงทุนฉบับเดิมของ
กองทุนรวม และกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุนสงคืนใบหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกเพิกถอนใหแกนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุนฉบับใหมใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับใบหนวยลงทุนฉบับเกาคืนจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ
กรณีระบบไรใบหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนเลือกระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะนําหนวยลงทุนฝาก
เขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย (Broker) หรือนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของ
บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแจงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน
24. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย (ถามี) และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
24.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
24.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
1. สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน
หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นวา มีลักษณะขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ
หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม
2. สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและคณะกรรมการลงทุนแลว
ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
2.1 สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ
2.2 สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือสั่งการเปนอยางอื่น
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3.

4.
5.
6.

7.

2.3 สิทธิในการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
2.4 สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการบอกกลาวการ
ลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจน
ครบถวน แตกองทุนรวมไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา
สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือที่ปรึกษาของกองทุนรวม
แกไขคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือที่ปรึกษาเพื่อใหเปนไป
ตามที่กฎหมายประกาศกําหนด
สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือเงินตอบแทนอื่น
ใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ
สิทธิอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด
สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/
หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี้
สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวม และ/หรือเลิกโครงการ
ตามขอ ขอ 24.1.1 (2) และขอ 24.1.3

24.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุนรวมให
เปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(ก) การบริหารกองทุนรวม
(1) จัดการทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
(2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน
โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งการเขาทําสัญญาตางๆ ในนามกองทุนรวมภายใตขอบเขตของกฎหมาย
(3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดของโครงการที่เปนปจจุบันตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
(3.1) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือชี้ชวน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนใหแกประชาชน และจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้
ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย
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(3.2) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการใหผูจัด
จําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญที่ผูลงทุนควรทราบพรอมกับใบจองซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือ
ชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูจัด
จําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณี เพื่อประโยชนในการ
แจกจายแกผูที่สนใจจะลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(3.3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได
และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจง
การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ไดมีมติใหแกไข
เพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม
(4) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไวตามนโยบาย
วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย
(5) ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 21 “การเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม” และขอ 22 “การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และ/หรือดําเนินการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในขอ 5 “ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน” และเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(7) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน
ขอ 31 “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
(8) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินภายใตหลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการประเมินคาหรือสอบทาน
การประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอรวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกับบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อการประเมินคา
(10) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยภายใตหลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกับผูดูแลผลประโยชนหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการเขาตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
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(11) จัดใหมีการประกันภัยอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมภายใตหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ดําเนินการฟองรอง หรือแกตางคดีแพง หรือคดีอาญา ในนามของบริษัทจัดการรวมถึงการแตงตั้งตัวแทน
เพื่อกระทําการใดๆ แทนกองทุนรวม เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน ในกรณี
ที่มีบุคคลใดๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม
(13) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
(14) ดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในขอ 32 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ข) การรับและจายเงินของกองทุนรวม
(1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมและตามที่กําหนด
ไวในขอ 25 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 25
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
(ค) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1) แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ 11.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมและ
แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน
และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(3) แตงตั้งผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และ
บริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของ
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) แตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม โดยทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทุน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และแจงการ
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
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(6) แตงตั้งที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) เพื่อใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อ เชา จําหนาย โอน
หรือรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงาน
การแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันแตงตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงบุคคลดังกลาว และจะจัดสงสําเนาสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ใหผูดูแลผลประโยชน
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว
(7) แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน เพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้นจะตองอยูในบัญชี
รายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
ผูสอบบัญชีของกองทุนรวมและแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(9) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนและหนาที่
อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แตงตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี) เพื่อทําหนาที่ในการตัดสินใจพิจารณา และ/หรือ
วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ขอ 10 “คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม”
(11) แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิเชน ผูเชี่ยวชาญตางๆ ผูตรวจรับอาคาร
ผูดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ผูรับเหมากอสราง ผูควบคุมงานกอสราง เปนตน
(ง) การดําเนินการอื่นๆ
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน
(2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม
(3) ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของ
กองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(4) จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
(i) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย และสัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการ
เชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี
(ii) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย
แกผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาว
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(5) จัดสงสําเนาสัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน สําเนาสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
(ถามี) และสําเนาสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันทํา
สัญญาดังกลาว เวนแตในกรณีเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม ซึ่งมีการแตงตั้งบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหบริษัทจัดการสงสําเนาสัญญาแตงตั้งบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
(6) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุนรวมทั้งทะเบียนหนวยลงทุนที่ติดภาระจํานํา
(7) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่ง
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ
บริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย โอน
หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญ
ตามสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว
บริษัทจัดการอาจจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคกอนใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสง
ใหผูถือหนวยลงทุนภายในวันทําการถัดจากวันทีซ่ ื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
(8) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน และจัดทํารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(9) คํานวณและดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการคํานวณ มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ
และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ 26 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน”
(10) ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตาม (9) อันมีผลกระทบ
ตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
(11) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการ
ลงทุน รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงินของกองทุนรวมและสงใหผูถือหนวยลงทุนทุก
รายที่มีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับ
แตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(12) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคาและรายงานการสอบทานการประเมินคา พรอมดวยสําเนาเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการประเมินคา

41

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิเชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษา ผูควบคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ
ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือ
ผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ
(14) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการมีอํานาจ หรือหนาที่ที่จะกระทําได
ภายใตของเขตของกฎหมาย
(15) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
รวมทั้งที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไป และตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
24.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับการอนุมัติเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมขึ้นในเวลา
ใดๆ ระหวางอายุของกองทุนรวม โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไม
นอยกวา 90 วัน โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนาที่
บกพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนรวมจะตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการ
จัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหบริษัทจัดการ ตามจํานวนที่คํานวณไดจากระยะเวลาที่เหลืออยูกอน
ครบ 3 ป โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการคํานวณ
ตัวอยาง : หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแลวเปนเวลา :
• 1 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 2 ป
• 2 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 1 ป
• 3 ปบริบูรณ กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการใหแกบริษัทจัดการ
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไข
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการให
สอดคลองกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปน
การเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรวาไมประสงคทจี่ ะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวย
ลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษทั จัดการรายใหมเอง ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุน
จะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ
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3. ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคหรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน
การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุม
บุคคลเดียวกันในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใดอันจะ
มีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการ
จัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวา
ไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแต
ผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตอง
ดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ
4. ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผล
ใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป
ทั้งนี้ หากเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่บริษัทจัดการจะบริหารกองทุนรวมมาครบระยะเวลา 3 ปนับจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนรวมไมตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการใหกับบริษัทจัดการ
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการจนถึงวันสุดทาย
ของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการ
ลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2. หรือขอ 3. ขางตนจนครบถวน แตกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรายอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแต
วันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการ
ดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว
24.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
24.2.1 สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
1. ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 25 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
2. บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามเงื่อนไขแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนที่ทําไวกับบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
24.2.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
1. ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มโดยเครงครัด
2. ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตางๆ ที่กองทุนรวมจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและ
ดําเนินงานของกองทุนรวม เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการ
จําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุนรวม และนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชี
ทรัพยสินของกองทุนรวม
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3. จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
4. เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน
และทรัพยสินของบุคคลอื่นใดภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน จนกวาจะเลิกกองทุนรวม พรอมทั้งดูแล
การเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
5. ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการ
เปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น
6. ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดรับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม
7. ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศไวโดยเครงครัด
8. ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแลว หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีได
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไม
สิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้
8.1 รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
8.2 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว ผูดูแล
ผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมชักชา
9. ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ
(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม
10. บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริงให
แลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น
11. แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญ
12. แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ
13. ตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมให
เปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
14. ใหความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดใหมีการประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน
15. รับรองการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมวาถูกตองและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
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16. ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย ผูดูแลผลประโยชนตองเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้น หนังสือกรมธรรมประกันภัย เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ผูดูแลผลประโยชนตองเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยนั้น
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดหา
ผลประโยชนจากสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว เชน สัญญาเชาหรือสัญญาโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เปนตน ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได
หรือบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกันเปนอยางอื่น
17. รับมอบหรือสงมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ดังกลาวขางตนเกี่ยวกับการซื้อ ใหเชา จําหนายหรือโอน
อสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวม และรับมอบหรือสงมอบเอกสารแสดงสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ขางตนเกี่ยวกับการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการแจง
ใหทราบ เพื่อใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
18. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสินหรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุม
ผูถือหุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย หนวยลงทุน และ/หรือทรัพยสินอื่นใด การจองหุนเพิ่มทุน การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และการไดรับสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือ
จายเงินตามสิทธินั้นๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรโดยทันที ในกรณีที่มีความ
จําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มีอยู อันเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินนั้นๆ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองทรัพยสินของกองทุนรวม
19. สงมอบ รับมอบ สั่งซื้อตามสิทธิ จําหนายจายโอน ฝาก/ถอนทรัพย หลักทรัพย หรือทรัพยสินตลอดจนชําระ
และรับชําระราคาหลักทรัพย โดยตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองครบถวนของหลักทรัพยและทรัพยสิน
กอนดําเนินการ
20. จัดเตรียมและสงรายงานและเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทจัดการ
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นวันทําการที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเปดทําการในประเทศไทย (“วันทําการ”)
(ข) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพยทุกสิ้นวันทําการ
(ค) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพย และลูกหนี้คาขายหลักทรัพย (ถามี)
(ง) รายงานการรับโอน และ/หรือการสงมอบทรัพยสินกองทุนรวม รวมทั้งราคาของทรัพยสินภายใน 10 วัน
นับตั้งแตวันที่มีการทํารายการ
(จ) รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่ตกลงรวมกันระหวางคูสัญญา หรือตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่ตองจัดทํา
21. ชําระเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล หรือลดเงินทุนของกองทุนรวม
22. จัดการแกไขการขาดคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไข
ใหถูกตองภายในเวลาดังกลาว บริษัทจัดการมีสิทธิขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนไดภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข
45

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร

23. ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมตามราคาที่เปน
ธรรม ในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติ ทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
24. ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับวิธีการจําหนายอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่บริษัทจัดการไมอาจ
จําหนายอสังหาริมทรัพย โดยวิธีการเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอนอสังหาริมทรัพยอยางเสมอ
ภาคกันไดกอนหกเดือนกอนครบกําหนดอายุโครงการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาราคาที่จะไดจากการ
จําหนายอสังหาริมทรัพยโดยวิธีขางตนไมเหมาะสม
25. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวใหเปนหนาที่
ของผูดูแลผลประโยชน
24.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี)
24.3.1 ที่ปรึกษาของกองทุนรวม มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้คือ
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการเปนที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม
3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาที่ไดตกลงกัน
24.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้คือ
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุน รวมถึงการเพิ่มเงินทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาที่ไดตกลงกัน
24.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้คือ
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการเปนที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาที่ไดตกลงกัน
24.4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)
24.4.1 สิทธิของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
1. ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมสําหรับทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
แลวแตกรณี ตามสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
24.4.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีดังตอไปนี้
1. ดูแล รักษา และจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอและทํารายไดแกทรัพยสิน
ตลอดเวลา บริหารอสังหาริมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดเก็บรายรับและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปน
หนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
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24.5 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
24.5.1 สิทธิของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
1. ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมสําหรับทําหนาที่ประเมินคาทรัพยสินหรือการสอบทานการประเมินคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม แลวแตกรณี ตามสัญญาวาจางบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
24.5.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน มีดังตอไปนี้
1. ประเมินคาทรัพยสินหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม
2. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปน
หนาที่ของผูประเมินคาทรัพยสิน
25. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม
25.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
(1) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมมี
(2) คาธรรมเนียมการโอนเงิน ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่เกิดจากการใชบริการผานธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงิน (ถามี) เชน คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคารพาณิชย หรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
ตางจังหวัด (ถามี) เปนตน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด
(3) คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ในอัตราไมเกิน 10 บาทตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูโอนในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน
(4) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน การออกใบหนวยลงทุนใหมแกผูถือหนวยลงทุนในกรณีสูญ
หายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนกําหนด
(5) คาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) หรือนาย
ทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากรายการขางตน ตามที่จายจริงหรือตามอัตราที่
บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด หรือ
คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด
คาธรรมเนียมตาม (1) – (5) เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) หรือภาษีอนื่ ใดทํานองเดียวกัน (ถามี)
25.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1) คาธรรมเนียมการจัดการรายป
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 300,000 บาทตอเดือน
(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
ผูดูแลผลประโยชนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราไมเกินรอยละ 0.023 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม และมีคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในการออกไปตรวจสอบอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมในอัตราไมเกิน 3,000 บาทตอครั้ง ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายตามที่จายจริงอื่นๆ ใน
การไปตรวจสอบทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนรวมได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตางๆ
เปนตน ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง
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(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน
(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ในอัตราตามที่ไดตกลงกันระหวางบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ
1.50 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม
ในอัตราตามที่ไดตกลงกันระหวางบริษัทจัดการกับที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ตองไมเกิน
รอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ในอัตราตามที่ไดตกลงกันระหวางบริษัทจัดการกับที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ
3.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(7) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย
ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได
(8) คาเบี้ยประกันภัย
คาใชจายในการทําประกันภัย ดูแลและ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม เชน คาใชจายในการประกันอัคคีภัย
และวินาศภัยตางๆ (ถามี) และ/หรือการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ/หรือคาเบี้ยประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
กองทุนรวม ตามที่จายจริง
(9) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ไมมี
(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย
คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาใชจายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุนรวม คาสื่อโฆษณาและ
ประชาสั ม พั น ธ ก องทุ น รวม ตลอดจนการจั ด สั ม มนาแนะนํ า กองทุ น และค า ใช จ า ยในการเซ็ น สั ญ ญาต า งๆ อั น
เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม
(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง
โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่ไดรับประโยชน ทั้งนี้
คาใชจายขางตนรวมกันจะไมเกิน 1,000,000 บาท
(2) ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : เมื่อกองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนในแตละครั้ง หรือ เพื่อวัตถุประสงคใน
การเผยแพรความรูและประชาสัมพันธกองทุนรวมในอันที่จะกอใหเกิดประโยชนแกผูถือหนวยลงทุน หรือกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน การโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหเปนที่รูจัก
โดยทั่วไปอันจะเปนการเพิ่มสภาพคลองแกหนวยลงทุน เปนตน โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อมีคาใชจาย
เกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมในงวดเดียว หรือในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดคาใชจายดังกลาวขึ้น ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวขางตนรวมกันจะไมเกินรอยละ 1.00 ตอป
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นปบัญชีกอนหนารอบระยะเวลาบัญชีที่มีคาใชจายเกิดขึ้น
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(11) อื่นๆ (ระบุ) :
(11.1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุนรวม ตามที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมการขอ
อนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม คาธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การเตรียมและจัดทําเอกสารสัญญาและคาแปลเอกสาร เปนตน
(11.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตามที่จายจริง
(11.3) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม ตามที่จายจริง เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ คาจางวิศวกร
ประเมินคุณภาพงาน เปนตน
(11.4) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงรายงานหนังสือบอกกลาว ประกาศ และรายงานตางๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน และหรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทํา หรือที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด ตามที่จายจริง
(11.5) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ จัดสง และคาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และแบบฟอรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเชน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน เปนตน ตามที่จายจริง
(11.6) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เชน การลง
ประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การทําเอกสารแจงผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือ
หนวยลงทุน หรือ คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนตน ตามที่จายจริง
(11.7) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามกฎหมาย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกําหนด เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาแปล
เอกสารสัญญาตางๆ เปนตน ตามที่จายจริง
(11.8) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดจากการจายเงินปนผล การเพิ่มเงินทุนและ/หรือการลดเงินทุน ตามที่จาย
จริง เชน คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกรณีเพิ่มเงินทุน คาใชจายในการชําระเงินในกรณี
ที่มีการลดเงินทุน และ/หรือจายเงินปนผล คาธรรมเนียมการออกเช็ค หรือคาธรรมเนียมการโอนเงินเขา
บัญชีใหผูถือหนวยลงทุน คาประกาศในหนังสือพิมพ คาบริการเตรียมการจัดสงเช็ค คาซองจดหมาย คา
ไปรษณียากรสําหรับสงเอกสารตางๆ หรือหนังสือติดตอกับบุคคลที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นใดที่เกิดจาก
การจายเงินปนผล การเพิ่มเงินทุนและ/หรือการลดเงินทุน เปนตน
(11.9) คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ตามที่จายจริง
(11.10) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวม ตามที่จายจริง
(11.11) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือ
เรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับ
คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
(11.12) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของ
กองทุนรวม หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวยลงทุนโดย
ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ ตามที่จายจริง
(11.13) คาธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุนรวมในการใชบริการ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ
INFO-BANKING คาสมุดเช็ค คาอากรแสตมป เปนตน ตามที่จายจริง
(11.14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม ตามที่จายจริง
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(11.15) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน เชน คาโทรศัพท คาจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมและ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน เปนตน ตามที่จายจริง
(11.16) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และ
คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ เชน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาอากรแสตมป หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน เปนตน
(11.17) คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อ เชา จําหนาย โอนหรือรับ
โอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่มีการซื้อ เชา จําหนาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
(11.18) คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสินตามอัตราที่ระบุในสัญญาวาจางบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
(11.19) คาใชจายในการตอเติม เปลี่ยนแปลง ซอมแซม ตกแตงใหม ปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อใหม ซื้อ
ทดแทนอุปกรณตางๆ เครื่องใชอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจหรือทําประการใดๆ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยและทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อใหอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดังกลาวอยูในสภาพที่ดี
และมีความพรอมที่จะหาประโยชน
(11.20) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการซื้อ เชา จําหนาย โอนหรือรับโอนสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย เชน คานายหนาในการซื้อหรือจําหนาย คาธรรมเนียมการโอน เปนตน ในอัตราไม
เกินรอยละ 3 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่มีการซื้อ เชา จําหนาย โอนหรือรับโอนสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพย
และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
(11.21) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ตามที่จาย
จริง เชน คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอนหลักทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย คาใชจายในการแตงตั้งตัวแทนจําหนายในการจําหนายอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม เปนตน
(11.22) คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาธรรมเนียมหรือคานายหนาในการหาผูเชา
อสังหาริมทรัพย คาใชจายทางการตลาด รวมถึงคาสงเสริมการขาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ คา
สาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย
ที่มีการซื้อ เชา จําหนาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
(11.23) คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง)
(11.24) คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดการกองทุนรวม เชน คาเสียหายอันจะเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจาก
สงครามกลางเมือง เปนตน
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาม (1) ถึง (11) ขางตน จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน (ถามี)
บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมตาม (1) – (3) จากกองทุนรวมเปนรายเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทํา
การสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุน
รวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจายภายใน 20 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนไดคํานวณและรับรองมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนในแตละเดือนเรียบรอยแลว
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สําหรับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาม (4) – (11) บริษัทจัดการจะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง โดยอาจจะ
พิจารณาตัดจายคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากัน
ทุกวันตามระยะเวลาที่ไดรับประโยชน หรือตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การตัดจายคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
25.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หากไดปฏิบัติดังนี้
1. กรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจาย
1.1 บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ
(ข) ปดประกาศในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูจัดจําหนาย
หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)
1.2 แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันเปลี่ยนแปลง
1.3 ภายในรอบระยะเวลา 1 ป กองทุนรวมสามารถเพิ่มคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายใดที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมไดไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายที่กําหนดไวเดิม
2. กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจาย
2.1 ปดประกาศในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูจัดจําหนาย หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)
2.2 แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันเปลี่ยนแปลง
26. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน
26.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แลวแตกรณี ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาว
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งโดยมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
26.2 การเปดเผยขอมูลตามขอ 26.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ และปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและ
ที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย
26.3 ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 26.1 อันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 26.2 และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจาก
วันที่มีการเปดเผยตามขอ 26.2 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน
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26.4 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ครั้งแรก บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี
(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื่อนไขเพิ่มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวขางตน เวนแตกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
27. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน
27.1 รายงานของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือ
หนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
27.2 รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูล
ตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจัดการจะจัดสง
หนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่น
ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
27.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยงั สรางไมเสร็จ
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนาของการ
กอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยความ
คืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย
28. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
28.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้
1. กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
2 กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
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28.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้
1 ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
2 ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน
28.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับแตวันที่มี
การประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว
28.4 ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการจะแตงตั้ง
บริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน
ติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได
29. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
30. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
30.1 สิทธิในการรับเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปนผลตามอัตราที่บริษัทจัดการประกาศ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขและวิธีการตามที่กําหนด
ในขอ 5 “ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน”
ทั้งนี้ หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่
เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 6
“หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน”
30.2 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ 31 “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
ทั้งนี้ หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวย
ลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน”
30.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อในบัญชีผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่เลิกโครงการมีสิทธิในการไดรับเงินคืนตามสัดสวนเมื่อเลิก
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดย
ผูชําระบัญชีจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ
30.4 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการโอนหนวยลงทุนใหแกผูรับโอนโดยไมขัดตอขอกําหนดตามขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัด
การถือหนวยลงทุน” และขอ 8 “การโอนหนวยลงทุน”
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30.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ
30.5.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธินําหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปจํานําไดตามกฎหมายตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัท
จัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานํา
เฉพาะที่เปนสถาบันการเงินเทานั้น
30.5.2 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดจํานวนเงินทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดจํานวนเงินทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
31. การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
เวนแตประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นจะกําหนดเปนอยางอื่น การ
แกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะเปนดังนี้
31.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
31.2 ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข
31.3 บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือวันที่มีมติใหแกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
32. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้
32.1 เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว
32.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน โดยเลิกกองทุนรวมใน
วันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
32.3 เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
32.4 เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี)
เงื่อนไขเพิ่มเติม
32.5 เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการได เวนแต
ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไม
สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได บริษัทจะดําเนินการตามขอ 21 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม”
32.6 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม
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32.7 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุน
รวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่
แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
32.8 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจ
พิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเปนการทั่วไปอยาง
แทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม
สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมนั้นมีการเสนอขายหนวย
ลงทุนเปนการทั่วไปอยางแทจริง
33. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม
เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีเพื่อทํา
หนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการ
อยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
34. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไมมี
35. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยน
ใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจาย
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป
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36. การประชุมผูถือหนวยลงทุน
(1) การเรียกประชุม
(ก) บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือใน
กรณีที่บริษัทเห็นสมควรใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนไมนอยกวา 5 วันทําการกอนวันจัดประชุม
(2) องคประชุม
(ก) การประชุมผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งตองมีผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมาประชุมจึงจะครบองคประชุม
(ข) ผูถือหนวยลงทุนใดๆ อาจแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การมอบฉันทะตองทําเปน
ลายลักษณอักษร และหนังสือแตงตั้งผูรับมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลงลายมือชื่อของผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ถาผูรับ
มอบฉันทะประสงคจะออกเสียงในการประชุมจะตองนําหนังสือแตงตั้งผูรับมอบฉันทะนั้นไปวางตอประธานที่ประชุมแต
เมื่อเริ่มหรือกอนการประชุมครั้งนั้น
(ค) ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนทุกครั้ง ใหบริษัทจัดการหรือตัวแทนเปนประธานในที่ประชุม และมีอํานาจและหนาที่ใน
การดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตองตามที่กําหนดไวขางตน
(ง) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนใหถือวา ผูถือหนวยลงทุนทุกรายมีเสียง 1 เสียงในแตละหนวย
ลงทุนที่ตนถืออยู
(จ) การพิจารณาลงมติใดๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
37. การกูยืมเงินโดยบริษัทจัดการเพื่อกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินโดยอาจมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ได เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดี และมีความพรอมที่จะใชหา
ผลประโยชน
(2) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนหรือที่กองทุนมีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุน
(3) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม
ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนมีสิทธิการเชาตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะคํานึงถึง
กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชา ทั้งนี้ ในการกูยืมเงินบริษัทจัดการจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นอกจากนี้ จํานวนเงินที่บริษัทจัดการจะกูยืมตองไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมา
ภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกินจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคง
อัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะไมกูยืมเงินเพิ่มเติมจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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38. อื่นๆ
38.1 การรับผลประโยชนตอบแทน
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของ
บุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนรวม
ไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอง
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี
38.2 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย หรือบริษัท
หลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนใหเปนผูดูแลสภาพ
คลอง (Market Maker) ใหแกหนวยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อทําหนาที่ซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษา
สภาพคลองของหนวยลงทุนของกองทุนรวมได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลสภาพคลองไมนอยกวา 1 ราย ทั้งนี้
หากมีคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยผูดูแลสภาพคลองหรือที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
ผูทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) จะถือเปนความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
38.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนที่ขัดตอกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลใหกองทุนรวมเสียหาย หรือมี
ผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม
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