
 

 
                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคืนมากกว่าหรือ 
น้อยกว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ได้  

 นอกจากนีร้ายได้หลักของกองทุนรวมนีจ้ะขึน้อยู่กับรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูล
ของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ศึกษา
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีจ้ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินที่ี่ ปรับปรุงตามสญัญาเช่าถงึร้อยละ 28.47             
ผู้ลงทุนควรพิจารณาถงึเหตุผลของบริษัทจัดการที่จะซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าว  

 
 
 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทรพัยศ์รีไทย 
Sub Sri Thai Property Fund  (SSTPF) 



        

 
 

หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย 
 
 
 

จดัตั้งและจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มูลค่าโครงการ  675,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย  67,500,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
ระหวา่งวนัท่ี 18 เมษายน – 26 เมษายน 2554 

ในวนัและเวลาท าการถึง 15.30 น. 
 
 

สถานทีต่ิดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูส้นบัสนุนการขายท่ี บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล แต่งตั้ง 

 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็เอ กรุงเทพ 

 
 

หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี  7 มีนาคม 2554 
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง    หมายถึง  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยต์ามประกาศส านกังาน
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 29/2549 เร่ือง การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิด
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและหลกัเกณฑใ์นการ
     ป้องกนั ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั               หมายถึง                 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ   
บริษทัจดัการ                                                         ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้งและ 
                                                                              จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552  
                                                                              และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ค่าเช่า   หมายถึง  ค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่าในการใชพ้ื้นท่ีอาคาร และอุปกรณ์ส่วน 
     ติดตรึงอาคารทั้งหมด 

ค่าบริการ   หมายถึง  ค่าบริการในการใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคารและอุปกรณ์ส่วนติดตรึง 
     อาคารทั้งหมด 
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ค าจ ากดัความ 
 
บริษทัประเมิน  หมายถึง  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ 
     เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังาน 
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมิน 
     มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ พ.ศ. 2552 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง   การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า 
อสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมิไดมี้การส ารวจทรัพยสิ์น 

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง    รายงานของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซ่ึงระบุรายละเอียดต่าง ๆ  
เก่ียวกบัการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมี 
ผูป้ระเมินหลกัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ พ.ศ. 2552 
เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานดงักล่าว 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั 

ผูจ้องซ้ือทัว่ไป  หมายถึง  ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการทัว่ไปตามท่ีระบุในหนงัสือ 
     ช้ีชวนและมิใช่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

)1(  ผูจ้องซ้ือพิเศษ และ 
(2) เจา้ของ อสงัหาริมทรัพย ์  ท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

ผูจ้องซ้ือพิเศษ หมายถึง ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นพิเศษ 
                            กวา่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ธนาคารพาณิชย ์
(2)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อการจดัการทรัพยสิ์นของตนเอง 
(3)  บริษทัประกนัวนิาศภยั หรือบริษทัประกนัชีวติ 
(4)  ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ 
      งบประมาณหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
(5)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(6)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(7)  กองทุนประกนัสงัคม 
(8)  กองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
(9)    สภากาชาดไทย 
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ค าจ ากดัความ 
 

(10)  มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
(11)  สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละชุมนุมสหกรณ์ 
(12)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(13)  กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีการเสนอขายหน่วย 
        ลงทุนแก่ผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป 
(14)  ผูล้งทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกบั (1) – (7) 
 (15)  ผูล้งทุนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทุนรวม               หมายถึง ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิ 
อสงัหาริมทรัพย ์  การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์โดยไดรั้บมอบอ านาจจาก
กองทุนรวม 

ผูจ้ดัการกองทุน  หมายถึง  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืนใด 
ท่ีมิใช่อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์หรือการหาดอก
ผลโดยวธีิอ่ืน  

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย 
     หลกัทรัพยแ์ละผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
     การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน  หมายถึง  ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ หมายถึง  นิติบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการใหท้ าหนา้ท่ีในการบริหาร
     หรือจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน
     ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์ 
     และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวม หมายถึง  ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในขอ้ 4 ของ 
ลงทุนคร้ังแรก    โครงการฉบบัน้ี 

ผูล้งทุนต่างดา้ว  หมายถึง  ผูล้งทุนท่ีเป็นคนต่างดา้วและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินเสมือน 
     คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 
     แลว้แต่กรณี 
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ค าจ ากดัความ 
 

ผูส้นบัสนุนการขาย หมายถึง  นิติบุคคลซ่ึงเป็นตวัแทนการขายในการขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการ
หน่วยลงทุน    แต่งตั้งโดยบริษทัจดัการ 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง  รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยศ์รีไทย 

วนัท าการ  หมายถึง  วนัท าการของบริษทัจดัการ 

วนัปิดสมุดทะเบียน หมายถึง  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพ่ือก าหนดสิทธิและ 
     หนา้ท่ีของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดในรายละเอียดโครงการ 

หนงัสือช้ีชวน  หมายถึง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
     ทรัพยศ์รีไทย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส านกังาน หรือ     หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ตลาดหลกัทรัพย ์  หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ช่ือบริษัทจดัการ  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั 

ทีอ่ยู่   เลขท่ี 44 ชั้น 16 ถนนหลงัสวน 
   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศัพท์   0 2686 9500 
โทรสาร   0 2657 3167 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 1.1  ช่ือโครงการ (ไทย)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยศ์รีไทย 

     1.2  ช่ือโครงการ (องักฤษ)  Sub Sri Thai Property Fund 

 1.3 ช่ือยอ่   SSTPF 

 1.4 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       โดยบริษทัจดัการจะยืน่ค  าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
     เพ่ือใหรั้บหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 1.5 ลกัษณะโครงการ  ระบุเฉพาะเจาะจง     

 1.6 ประเภทการลงทุน  อสงัหาริมทรัพย ์          

 1.7 อายโุครงการ     ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
                                  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย  
 และมูลค่าขั้นต า่ในการจองซ้ือ 

 2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ     ไม่เกิน                   675,000,000  บาท    

            2.2 จ านวนหน่วยลงทุน   ไม่เกิน     67,500,000            หน่วย 

 2.3   มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วยลงทุน                   10                           บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน           ระบุช่ือผูถื้อ 

2.5   การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 (1)  จ านวนเงินทุนท่ีเสนอขาย      ไม่เกิน                     675,000,000           บาท 

  (2) จ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย  ไม่เกิน    67,500,000         หน่วย 

  (3) ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย    10       บาท 

  (4)    มูลค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือ                            10,000  บาท 

   และเพ่ิมทวคูีณของ    1,000  บาท 
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3.   วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม  
เพ่ือระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชย ์และ
เน้นการลงทุนระยะยาวในโครงการท่ีสร้างผลตอบแทนต่อเน่ือง โดยการซ้ือ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของทรัพยสิ์น เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวธีิอ่ืนใด ตามก าหนดกฎหมายหลกัทรัพย ์
และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

4.   นโยบายลงทุน  

4.1  การลงทุนคร้ังแรก 

บริษทัจดัการจะน าเงินท่ีได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกไปลงทุน โดยเขา้ซ้ือโครงการคลงัเก็บเอกสาร          
ทรัพยศ์รีไทย  จาก บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ข้อมูลโดยสรุปเกีย่วกบัทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

ลกัษณะทรัพยสิ์นและรายละเอียดท่ีตั้ง  อาคารคลงัเก็บเอกสาร  จ านวน 9 อาคาร พ้ืนท่ีรวม 15,340  ตารางเมตร  
ตั้งอยูบ่นท่ีดินโฉนดเลขท่ี 17177 ,17189 และ 17185 มีเน้ือท่ีประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 
115 ซอยสุขสวสัด์ิ 76 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยกองทุน
รวมจะลงทุนในท่ีดิน อาคาร พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ คลงัเก็บ
เอกสาร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

อาคาร                
คลงัเกบ็เอกสาร 

ขนาดอาคาร
(เมตรXเมตร) 

อายุอาคาร     
(ปี) 

พืน้ทีใ่ช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
(กล่อง)  

ตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที ่

เลขทีด่นิ เนือ้ที(่ไร่) 

อาคารหมายเลข 26 20 X 55 17 1,100 74,665    

อาคารหมายเลข 27 25 X 75 17 1,863 119,232    
อาคารหมายเลข 28 25 X 75 17 1,875 125,550 17177 3 5-1-64 
อาคารหมายเลข 29 25 X 75 17 1,875 135,270    
อาคารหมายเลข 30 25 X 75 17 1,875 116,082    
อาคารหมายเลข 45 30 X 54 4 1,557 197,476 17189 262 2-1-69 
อาคารหมายเลข 46 30 X 79 4 2,305 293,418    
อาคารหมายเลข 50 30 X 50 4 1,445 179,460    
อาคารหมายเลข 51 30 X 50 4 1,445 179,460 17185 258 1-3-32 

รวม   15,340 1,420,603    
หมำยเหตุ อำคำรหมำยเลข 26 – 30 ตั้งอยูใ่น คลงัสินคำ้ 2 และอำคำรหมำยเลข 45-46,50-51 ตั้งอยูใ่นคลงัสินคำ้ 3 
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อาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงอาคารและโครงหลงัคาเป็นเหล็ก หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองลอนคู่  พ้ืนและวสัดุปูผิว
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเคลือบผิวดว้ยวสัดุเคลือบอีบ็อกซ่ี  ภายในมีโครงเหล็กเป็นชั้นวางเก็บกล่องเอกสาร แบ่งเป็น 
อาคารหมายเลข 26-30 มีพ้ืนท่ีเก็บกล่องเอกสารประมาณ 44,340 ตารางเมตร สามารถเก็บกล่องขนาดมาตรฐานได ้
570,789  กล่อง ส่วนอาคารหมายเลข 45 - 46 มีพ้ืนท่ีเก็บกล่องเอกสารประมาณ 41,064  ตารางเมตร สามารถเก็บกล่อง
ขนาดมาตรฐานได ้490,894 กล่อง และ อาคารหมายเลข 50 - 51 มีพ้ืนท่ีเก็บกล่องเอกสารประมาณ 29,568 ตารางเมตร 
สามารถเก็บกล่องขนาดมาตรฐานได ้358,920 กล่อง  

โดยท่ีดินดงักล่าวแบ่งออกเป็นท่ีดิน 3 แปลง (ตามเลขท่ีโฉนดขา้งตน้) ตั้งอยู่ในเน้ือท่ีของบริเวณคลงัสินคา้ของ บริษทั 
ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) ตามแผนผงัท่ีแสดงดา้นล่าง โดยมีถนนรอบท่ีดินทั้ง 3 แปลง โดยบริษทัจะด าเนินการจด
ภาระจ ายอมท่ีดินเร่ืองทางเดินทางรถยนต ์และสาธารณูปโภคโดยรอบทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนทั้ง 3 แปลงในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิทรัพยใ์ห้กองทุน  และมีทางเขา้ออกสะดวกไดโ้ดยใชเ้ส้นทาง ถนนซอยสุขสวสัด์ิ 76 ซ่ึงเป็นถนนท่ีผ่านหน้า
ท่ีตั้งคลงัสินคา้ และคลงัเก็บเอกสาร จากการตรวจสอบเป็นถนนส่วนบุคคล มีลกัษณะการใชป้ระโยชน์เป็นทางเขา้ออก
โดยเปิดเผยเกินกว่า 20 ปี โดยไม่มีการปิดกั้น ซ่ึงถือว่าได้สิทธ์ิเป็นทางเขา้ออกโดยอายุความเกิน 10 ปีตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

แผนผงัท่ีดิน 

 

หมายเหตุ       ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะลงทุน 
  ท่ีดินส่วนบุคคลท่ีมีการใชป้ระโยชน์เป็นทางเขา้ออก โดยเปิดเผยเกินกวา่ 20 ปี 
  ท่ีดินส่วนบุคคล เลขท่ี ฉ. 17179 และ 34735 ถือกรรมสิทธ์ิโดย นายสมพงศ์ อรุณสวสัด์ิวงศ์ ซ่ึง

มีการจดภาระจ ายอมใหแ้ก่ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17177,17185 และ 17189 ตั้งแต่วนัท่ี 28 ก.ย. 2533 
  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3699,3702,17187 ซ่ึงปัจจุบนัมี บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) เป็น

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ และจะด าเนินการจดภาระจ ายอมเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่   ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะลงทุนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น
เป็นของกองทุน 
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ผงัท่ีดิน และอาคารคลงัเก็บเอกสาร  

 

รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค 

อาคารคลงัเก็บเอกสาร  มีระบบสาธารณูปโภคหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย ไฟฟ้า น ้ าประปา ท่อระบายน ้ า โทรศพัท ์
ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบสุขาภิบาล และโทรทศัน์วงจรปิด   

4.1.2 โครงสร้างรายได้ของทรัพย์สินทีผ่่านมา 

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีอาคารเก็บสินคา้ โดยแบ่งเป็น อาคาร
เก็บสินคา้ทัว่ไป และอาคารคลงัเก็บเอกสาร ทั้งน้ีในส่วนของอาคารคลงัเก็บเอกสาร ปัจจุบนัมีทั้งหมด 9 
อาคาร  โดยท่ีผ่านมามีรายไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีลูกคา้เก่าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายใหญ่ท่ีใชบ้ริการมา
นาน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายไดท่ี้ผา่นมา  ดงัต่อไปน้ี  
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ลูกค้า ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552 
รายได ้
(บาท) 

% ต่อรายได้
ทั้งหมด 

รายได ้
(บาท) 

% ต่อรายได้
ทั้งหมด 

รายได ้
(บาท) 

% ต่อรายได้
ทั้งหมด 

สถาบนัการเงินของประเทศ และ
ต่างประเทศ จ านวน 7 ราย 

11,717,094.22 20.29 16,430,095.27 23.21 19,075,877.45 23.87 

บริษทัจดัจ าหน่ายเคร่ืองอุปโภค
บริโภคของไทย และบริษทัร่วม
ทุนของไทย และต่างประเทศ 
จ านวน 3 ราย 

9,251,822.85 16.03 11,058,723.50 15.63 12,422,159.55 15.59 

ลูกคา้อ่ืนๆ 36,732,301.18 63.68 43,282,893.53 61.16 48,344,908.42 60.54 

รวม 57,701,218.25 100 70,771,712.30 100 79,842,945.42 100 

 
 

4.1.3 ราคาทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

ราคาของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกรวมเป็นวงเงินทั้ งส้ิน 675,000,000 บาท เพื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจคลงัเก็บเอกสาร  
ทั้งน้ีมีราคาประเมินทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยบริษทัประเมิน  2 ดงัน้ี 

  

 บริษัท แพนซ์ อนิทิเกรดเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
(วนัที่ประเมิน 4 พ.ย. 2553) 

บริษัท  อนิเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จ ากัด 
(วนัที่ประเมิน 3 ธ.ค. 2553) 

ราคาประเมิน(ตามวธีิรายได)้ 642,000,000  บาท 629,453,000  บาท 
ราคาประเมินท่ีปรับตาม 
สญัญาเช่า* 

555,750,000  บาท 525,410,000  บาท 

ราคาท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 675,000,000 บาท 
* ตามสญัญาเช่าท่ีกองทุนรวมท าไวก้บัผูเ้ช่า (บริษทัทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)) ระยะเวลา 10 ปี ตามขอ้ 4.2(ข) 
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เหตุผลทีก่องทุนรวมซื้อทรัพย์ในราคาสูงกว่าราคาประเมนิทีป่รับตามสัญญาเช่า  
 
ราคาท่ีกองทุนรวมจะลงทุนซ้ือทรัพยก์ าหนดท่ี 675 ลา้นบาท สูงกวา่ราคาประเมินท่ีจดัท าโดยบริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนท ์
คอนซลัแทน้ท ์จ ากดั ซ่ึงปรับตามสญัญาเช่าท่ีคิดตามวธีิรายไดจ้ากค่าเช่าท่ีกองทุนรวมไดรั้บตามสญัญาเช่าค านวณไดท่ี้ 
มูลค่า 525 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.47 ทั้งน้ี มีเหตผุลท่ีกองทุนรวมจะซ้ือทรัพยสู์งกวา่มูลค่าทรัพยท่ี์ประเมินโดยปรับ 
ตามส าญญาเช่าดงักล่าว ดงัน้ี  

(1) มูลค่าประเมินตามรายไดท่ี้กองทุนรวมจะไดรั้บตามสัญญาเช่าท่ีราคา   525      ลา้นบาท เป็นการประเมินโดยมิได้
ค  านึงถึงศักยภาพของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“SST”) ซ่ึงเป็นผู ้เช่าทรัพย์ของกองทุนรวม 
และเป็นผูน้ าในธุรกิจการรับฝากเอกสาร ทั้ งน้ี ปัจจุบนั SST เป็นผูป้ระกอบการรายแรกและรายเดียวท่ีไดน้ า 
ระบบการพฒันาการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วยระบบหุ่นยนต์รายแรกของประเทศไทย เทคโนโลยีดังกล่าว 
ส่งผลให้ SST สามารถจดัเก็บ และเคล่ือนยา้ยกล่องโดยมิตอ้งใชบุ้คลากรมากข้ึน จะเห็นไดว้า่ SST มีการพฒันา
ธุรกิจของตวัเองตลอดเวลา ดว้ยช่ือเสียงท่ีกิจการไดมี้การสร้างเสริมมาตลอด ซ่ึงบริษทัจดัการสามารถมัน่ใจว่า 
SST จะสามารถปรับปรุงระบบ ตลอดจนชั้นวางกล่องของอาคารคลงัเก็บเอกสารท่ีกองทุนรวมลงทุนให้มีการ 
รับน ้ าหนักบรรจุ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมุนเวียนกล่องเอกสาร ให้มีความคล่องตัว และลดต้นทุน 
ในการใช้บุคลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้ลดน้อยลง โดยจะพฒันาเทคโนโลยีท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้มาใชป้รับปรุง
อาคารคลงัเก็บเอกสารต่อไปในอนาคต  โดยบริษทัจดัการเห็นว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินอาจต ่ากว่ามูลค่า 
เป็นจริงของทรัพยท่ี์น่าจะเป็น ขณะท่ีท าการประเมิน ผูป้ระเมินพบวา่ชั้นวางจดัเก็บเอกสารภายในอาคารมีอตัรา
การวา่งประมาณ 10 – 20% ดงันั้น ผูป้ระเมินทั้งสองรายจึงใชส้มมติฐานอตัราการใชพ้ื้นท่ีแบบคงท่ีอตัรา 80%  
และ 90 % ตามล าดบั ทั้งน้ี อตัราการวา่งของพ้ืนท่ีดงักล่าว บางส่วนเกิดจากการไหลเวียนเขา้-ออกของกล่องเก็บ
เอกสารของลูกคา้ซ่ึงมีการเบิกกล่องเอกสารดงักล่าวไปใชง้านเขา้-ออกตามปกติ และจากช่องว่างบนชั้นในบาง
ต าแหน่งซึงยงัมิอาจสามารถจดัเก็บเอกสารอยา่งเต็มท่ีในปัจจุบนั ดงันั้น SST จึงมีนโยบายด าเนินการปรับปรุง
ระบบการจดัการเก็บเอกสารเพ่ือเพ่ิมการใชพ้ื้นท่ีชั้นวางเอกสารอยา่งต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 4 - 5 ต่อปี ทั้งน้ี  
เพื่อเพ่ิมอตัราการใชช้ั้นวางเอกสารให้เต็มอตัราความจุ 100% เต็มในอนาคต (ภายในปีท่ี 6) ซ่ึงปัจจุบนัมีลูกคา้ 
รายใหม่รายหลายท่ีมีความประสงค์จะใช้บริการเก็บกล่องเอกสารโดยจะมีการท าสัญญาล่วงหน้ากับ SST  
ซ่ึงหากด าเนินการท าสัญญาดงักล่าวแลว้ อตัราการใชพ้ื้นท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากสมมติฐานของผูป้ระเมิน
แน่นอน จากราคาประเมินในรายงานประเมินค่าทรัพยสิ์นของบริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนท์ คอนซลัแทน้ท์ จ ากดั 
ท่ีบริษทัจดัการใชเ้ป็นฐานในการประเมินตามสญัญาเช่า ใชส้มมติฐานการครอบครองพ้ืนท่ีเช่าท่ี 80% ตลอด 10 ปี 
และราคาค่าเช่าและค่าบริการในปีท่ี 6 – 10 เท่ากบั 6.96 - 7.83 บาท/กล่อง/เดือน ราคาตลาดของค่าเช่าและ 
ค่าบริการส าหรับลูกค้ารายใหม่ในปัจจุบันอยู่ท่ีราคา 8 บาท/กล่อง/ต่อเดือน แต่ส าหรับลูกค้ารายเดิม SST  
จะคิดราคาในอตัราต ่ากว่าลูกคา้รายใหม่ และบริษทัจดัการมีความเช่ือมัน่ว่า SST จะสามารถปรับปรุงระบบ 
การจัดการดังกล่าว และจะสามารถเพ่ิมการจัดหาผลประโยชน์จากสัญญาเช่าได้ 100% ในปีท่ี 6 - 10 ของ 
สัญญาเช่า โดยหากยงัคงใช้ราคาค่าเช่าและค่าบริการรับฝากเอกสารตามสมมติฐานของผูป้ระเมิน ทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจาก 525.41 ลา้นบาท เป็น 593.54 ลา้นบาท (กองทุนรวมไดรั้บค่าเช่า 
ผนัแปรในปีท่ี 6 - 10 เพ่ิมข้ึน) โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
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ตารางที่ 1 

(1) มูลค่าประเมินตามรายงานการประเมินของบริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซลัแท้นท์ จ ากัด 

หน่วย:บาท
ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

 จ ำนวนควำมจกุลอ่งขนำดมำตรฐำน (กลอ่ง) 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603

 อตัรำกำรครอบครองพืน้ที่เชำ่รวม 80% 80% 80% 80% 80%

อตัรำคำ่บริกำรรับฝำกกลอ่งเอกสำร (บำท/กลอ่ง/เดอืน) 6.96 7.16 7.38 7.60 7.83

รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมฝำกกลอ่งเอกสำร 94,859,610 97,705,398 100,636,560 103,655,657 106,765,327

รวมคำ่ใช้จำ่ย 29,205,129 30,063,361 30,947,754 31,859,079 32,798,133

 ก ำไรสุทธิ  (A) 65,654,481 67,642,037 69,688,806 71,796,578 73,967,193

 มูลค่ำปัจจุบัน (Present Value) 33,262,604 30,597,822 28,146,140 25,890,566 23,815,500

 มูลค่ำทรัพย์สิน 629,453,000 บำท

(2) มูลค่าประเมินในกรณีที่อัตราการครอบครองพืน้ที่เช่าเตม็ 100%

หน่วย:บาท
ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

 จ ำนวนควำมจกุลอ่งขนำดมำตรฐำน (กลอ่ง) 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603

 อตัรำกำรครอบครองพืน้ที่เชำ่รวม 100% 100% 100% 100% 100%

อตัรำคำ่บริกำรรับฝำกกลอ่งเอกสำร (บำท/กลอ่ง/เดอืน) 6.96 7.16 7.38 7.60 7.83

รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมฝำกกลอ่งเอกสำร 118,573,755 122,131,513 125,795,816 129,569,222 133,456,844

รวมคำ่ใช้จำ่ย 31,308,573 32,229,957 33,179,380 34,157,613 35,165,671

 ก ำไรสุทธิ  (B) 87,265,182     89,901,556    92,616,436    95,411,609   98,291,173      

 มูลค่ำปัจจุบัน (Present Value) 44,211,257     40,666,898    37,406,225    34,406,383   31,647,127      

 มูลค่ำทรัพย์สิน 765,708,000 บำท

 ก ำไรเพ่ิมข้ึน  (B) - (A)   21,610,700 22,259,519 22,927,630 23,615,031 24,323,980

 มูลค่ำปัจจุบันของก ำไรที่เพ่ิมข้ึนเท่ำกับ 136,255,000 บำท   
ตารางที่ 2 

(1) ประเมินตามสัญญาเช่า (ปรับจากมูลค่าประเมินตามรายงานการประเมินของบริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซลัแท้นท์ จ ากัด
หน่วย:บาท

ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

 คำ่เชำ่คงที่ตำมสญัญำเชำ่  47,000,000      47,000,000    47,000,000    47,000,000    47,000,000       

 คำ่เชำ่แปรผนัตำมสญัญำเชำ่ 9,326,965        10,320,933    11,344,445    12,398,161    13,483,664       

 รวมคำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ 56,326,965      57,320,933    58,344,445    59,398,161    60,483,664       

 มูลค่ำปัจจุบัน (Present Value) 28,536,993     25,929,079    23,564,343    21,419,572   19,474,121      
 มูลค่ำทรัพย์สิน 525,410,000 บำท

(2) มูลค่าประเมินตามสัญญาเช่ากรณีอัตราการครอบครองพืน้ที่เตม็ 100%
หน่วย:บาท

ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

 คำ่เชำ่คงที่ตำมสญัญำเชำ่  47,000,000      47,000,000    47,000,000    47,000,000    47,000,000       

 คำ่เชำ่แปรผนัตำมสญัญำเชำ่ 20,132,591      21,450,778    22,808,218    24,205,805    25,645,587       

 รวมคำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ 67,132,591      68,450,778    69,808,218    71,205,805    72,645,587       

 มูลค่ำปัจจุบัน (Present Value) 34,011,460     30,963,656    28,194,368    25,677,527   23,389,935      
 มูลค่ำทรัพย์สิน  593,540,000 บำท

 กองทุนรวมได้รับค่ำเช่ำเพ่ิมข้ึน 10,805,626 11,129,845 11,463,773 11,807,643 12,161,922

 มูลค่ำปัจจุบันของก ำไรที่เพ่ิมข้ึนเท่ำกับ 68,127,093 บำท
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ให้เช่ำ 

จ่ำยค่ำเช่ำ ลงทุน 

จ่ำยเงินปันผล 

 ขำย 

จากตารางท่ี 1  หากอัตราการครอบครองพ้ืนท่ีเต็ม 100%  จากเดิม 80% นั้ น จะส่งผลให้คลังเก็บเอกสารสามารถ 
เพ่ิมศกัยภาพในการท าก าไรสูงข้ึน คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 136,255,000 บาท 

จากตารางท่ี 2  ในกรณีอัตราการครอบครองพ้ืนท่ีเต็ม 100%  ส่งผลให้กองทุนรวมได้รับค่าเช่าผนัแปรเพ่ิมข้ึน 
ตามก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาประเมินท่ีปรับตามสัญญาเช่าจากสมมติฐานของ 
ผูป้ระเมิน เท่ากบั 525.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 593.54 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้ราคาทรัพยท่ี์กองทุนรวม               
จะซ้ือสูงกว่าราคาประเมินลดลงจากร้อยละ 28.47 เหลือร้อยละ 13.72  ซ่ึงหากในอนาคต(ปีท่ี6) 
ค่าบริการรับฝากกล่องเอกสารมีการปรับอัตราเพ่ิมข้ึนจากสมมติฐานของผูป้ระเมิน ประกอบกับ 
การลดตน้ทุนในการใชบุ้คคลากรตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ก็จะยิ่งสร้างศกัยภาพในการท าก าไรให้กบั
คลัง เก็บเอกสารให้ เ พ่ิมสูง ข้ึนตามไปด้วย  ส่งผลให้ราคาทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะซ้ือสูงกว่า 
ราคาประเมินก็จะลดลงตามล าดบั 

(2) จากสมมติฐานข้างตน้ กองทุนรวมจะไดรั้บค่าเช่าแปรผนัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก (ก) อัตราการรับฝากกล่องเอกสาร 
ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป จะมีอตัราการรับฝากกล่องเต็ม 100% (ข) การยกเลิกสัญญาของผูฝ้ากมีความเป็นไปไดต้ ่า 
เพราะการยา้ยเอกสารไปท่ีอ่ืนมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง  และไม่สะดวกในการขนส่ง  (ค) ธุรกิจรับฝากกล่องมีความ 
ผนัผวนตามฤดูกาลต ่าเพราะผูฝ้ากกล่องมีพฤติกรรมฝากต่อเน่ืองระยะยาว  และ (ง) SST มีนโยบายปรับค่าเช่าต่อเน่ือง 
และบริหารจดัการค่าใชจ่้ายเพ่ือลดตน้ทุน  

(3) ในประเทศไทย ขบวนการกฎหมาย บญัชี การเงิน และหน่วยงานราชการ ยงัคงอิงเอกสารตน้ฉบบั และส าเนาเอกสาร
รับรอง ดงันั้นจึงยงัมีความจ าเป็นในการเกบ็รักษาเอกสารตน้ฉบบั อยา่งนอ้ยในช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น  5 ปี ซ่ึงจะท าให้
ปริมาณการเก็บรักษาเอกสารตน้ฉบบัจะยงัคงเติบโตข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ 

(4)  หลงัครบสัญญเช่าในปีท่ี 10 SST ใหค้  ามัน่จะต่อสัญญาเช่าบนเง่ือนไขให้กองทุนสามารถปรับอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสม
กบัราคาตามภาวะตลาด และตามอตัราเติบโตของเศรฐกิจในอนาคต โดยจะก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวไวใ้นสัญญาเช่า ว่า
การต่อสัญญาคร้ังต่อไปจะตอ้งมีการตกลงเร่ืองการปรับค่าเช่า ให้สะทอ้นปัจจยัดงัต่อไปน้ี ราคาตลาด การขยายตวั
ต่อเน่ืองของอุปสงค ์และขอ้จ ากดัของคู่แข่งรายใหม่ในการเขา้มาในธุรกิจเพ่ือแข่งขนักบั SST เง่ือนไขระบุในสัญญา
เช่าดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัหลกัหน่ึง ท่ีจะเอ้ือการปรับค่าเช่าข้ึนในอนาคต 

4.1.4 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารคลงัเก็บเอกสาร และระบบ
สาธารณูปโภค และอุปรกรณ์ท่ีใช้ประกอบกิจการอาคารคลงัเก็บเอกสารทั้งหมด   จาก บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยกองทุนรวมจะน าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์
ดงักล่าวให้เช่าแก่บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)  (“ผู้เช่า”) เพื่อน าไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบธุรกิจอาคาร
คลงัเก็บเอกสาร ต่อไป และจ่ายค่าเช่าใหแ้ก่ กองทุนรวม 

ภาพรวมการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 

 

 

 

บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 
(เจ้าของทรัพย์) 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

- ที่ดนิ 

- อาคารคลงัเกบ็เอกสาร 
  จ านวน 9 อาคาร 
- อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ    
  กจิการ 
- ระบบสาธารณูปโภค 

กองทุนรวม
อสงัหำริมทรัพย ์
ทรัพยศ์รีไทย 

ผูล้งทุน 
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4.2 สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องของกองทุนรวม 

ก. สรุปสาระส าคญัของสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (“ผู้จะ ซ้ือ” หรือ “กองทุนรวม”)  
บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ผูจ้ะขาย” หรือ “บริษทั”) 

ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขาย อาคารคลงัเก็บเอกสาร จ านวน 9 อาคาร 

รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขาย ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินโฉนด เลขที่ 17177 17189 และ 17185  เน้ือท่ีรวม 9-2-65 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 
115 ซอยสุขสวสัด์ิ 76 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลบางจาก อ  าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ   

2. อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ทั้ งหมดซ่ึงได้ปลูกสร้างในที่ดินตามข้อ 1. รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคลงัเก็บเอกสาร 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน ใหสั้ญญาฉบบัน้ีเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัเม่ือเหตุการณ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน
โดยสมบูรณ์  

1. ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกไม่ไดรั้บความเสียหายอย่างมีนัยส าคญั
นบัตั้งแต่วนัท่ีท  าสัญญาจนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

2. ค ารับรองและรับประกนัของ ผูจ้ะขาย ตามท่ีก าหนดในส่วนของค ารับรองและ
รับประกนัของผูจ้ะขาย มีความถูกตอ้ง ณ วนัท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก  

3.     บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน ) จะด าเนินการจดภาระจ ายอมท่ีดินโดยรอบ
ทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน ให้ใช้เป็นทางสาธารณะรอบท่ีดินทั้ง 3แปลงในวนั
โอนกรรมสิทธ์ิทรัพยใ์หก้องทุน   

การโอนกรรมสิทธ์ิ  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ และการส่ง
มอบการครอบครอง 

1. คู่ สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับน้ีไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี ณ 
ส านักงานท่ีดินจงัหวดัสมุทรปราการ ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัท่ี
กองทุนรวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยใหถื้อว่าวนัท่ีการจดทะเบียนดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
เป็นวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก 

2. ผูจ้ะขายตกลงโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบการครอบครองในสังหาริมทรัพย์
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกใหแ้ก่กองทุนรวมและกองทุนรวมตกลงรับ
โอนกรรมสิทธ์ิและรับมอบการครอบครองในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุน
รวมจะลงทุนคร้ังแรกจากผูจ้ะขายตามสภาพท่ีเป็นอยู ่ณ ขณะนั้น  

 “สภาพท่ีเป็นอยู่” หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุน
รวมจะลงทุนคร้ังแรกเม่ือพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพการใช้งาน
โดยทั่วไปของทรัพย์นั้ น  ๆคู่ สัญญาตกลงให้ถือว่าการส่งมอบการ
ครอบครองดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ทนัทีท่ีการจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิ”)  
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3. ให้ผูจ้ะซ้ือเป็นผูมี้สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ สิทธิและหน้าท่ีต่างๆ จาก
หรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายซ่ึงเกิดข้ึนนับจากเวลา 24.00 น. 
ของวนัก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (“ก าหนดเวลาท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์”)  

 ให้ผูจ้ะขายเป็นผูมี้สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ สิทธิและหน้าท่ีต่างๆ จาก
หรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายซ่ึงเกิดข้ึนก่อนก าหนดเวลาท่ีได้
สิทธิประโยชน์ 

ผู้จะขายตกลงด าเนินการใด ๆ เพ่ือส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ และส่งมอบ
ตน้ฉบบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร
ส านักงาน หนังสือบอกกล่าวแจ้งการโอนกรรมสิทธ์ิ ท่ี มี ถึงคู่ สัญญาและ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องของผู ้จะขาย เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงสัญญาเช่ากบั
ผูเ้ช่ารายยอ่ยทั้งหมด และโอนเงินประกนัการเช่าตามจ านวนท่ีก าหนดในสัญญาเช่า
ดงักล่าว (หากมี) ใหแ้ก่กองทุนรวมจนครบถว้นทนัที   

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธ์ิ 

675,000,000 บาท โดยผูจ้ะซ้ือตอ้งช าระให้ครบถว้นในวนัท่ีไดจ้ดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซ้ือจะขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ  ส านักงานท่ีดิน
สมุทรปราการ  (“วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก”)   

การรับรองและรับประกนั
ของผูจ้ะขาย 

ในวนัท าสัญญา และวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ผูจ้ะขายตกลงให้ค  ารับรอง
และรับประกนัแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูจ้ะขายมีใบอนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตอย่างครบถว้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงการก่อสร้าง 
การเปิดใช้งานและใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกดังกล่าวยงัคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์อยู่ใน
วนัท่ีท าสัญญา 

 ผูจ้ะขายมิไดป้ฏิบติัผิดเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตใ้บอนุญาตหรือการไดรั้บอนุญาตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก  

 ผูจ้ะขายมิได้ด าเนินการใด ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/หรือการได้รับ
อนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกถูกระงบั ยกเลิก 
หรือเพิกถอน 

2.         ในวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกผูจ้ะขายเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก และทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกไม่อยู่
ภายใตห้รืออาจอยูภ่ายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ  
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การเลิกสัญญาหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นการเลิกสัญญา
หรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผูผ้ิดสัญญา  หากในระยะเวลาใด  ๆ  ก่อนวนัท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ีหรือ
ผิดค ารับรองและรับประกนัท่ีให้ไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี  และส่งผลให้กองทุนรวม
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกได้ตาม
วตัถุประสงคข์องสัญญาฉบบัน้ี   

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. ในระยะเวลาก่อนวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุนคร้ังแรกไดรั้บความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั 

4. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ายใน 30 วนันับจากวนั
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผูจ้ะขายตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดมี
ข้ึนอนัเน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายทั้งหมด  

ค่าปรับ บรรดาหน้ีสินใด ๆ ท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซ้ือจะขาย หาก
คู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดนัดช าระหน้ี คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิคิดค่าปรับ ในอตัราเท่ากบั
อตัราดอกเบ้ีย ไม่เกินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  หรือในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ จากจ านวนหน้ีคา้งช าระนั้น ๆ จนกวา่จะไดช้ าระเสร็จส้ิน 

 
ข. สรุป สัญญาเช่าทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยศ์รีไทย  (“ผูใ้หเ้ช่า” หรือ “กองทุนรวม”) 

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)  (“ผูเ้ช่า”) 

ทรัพยสิ์นท่ีจะเช่า อาคารคลงัเก็บเอกสาร จ านวน 9 อาคาร บนโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 17177 17185 และ 17189  
ณ เลขท่ี 115 ซอยสุขสวสัด์ิ 76 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลบางจาก อ  าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคท่ีติดตั้งและใชง้านอยู่ในอาคารท่ีเช่า
ในวนัจะทะเบียนการเช่า รวมทั้ งเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการกิจการอาคารคลงัเก็บเอกสาร  

ระยะเวลาการเช่า สัญญาเช่าฉบบัน้ีมีระยะเวลาการเช่า 10  ปี โดยผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไป
อีกคร้ังละ 3 ปี โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ก่อนสัญญาเช่าครบก าหนด 
1 ปี ทั้งน้ีการต่ออายสัุญญาเช่าออกไปนั้น ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูใ้ห้เช่า และขอ้ตกลง
เร่ืองค่าเช่าระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งด าเนินการจดทะเบียนการเช่าในวนั
เดียวกบัวนัโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นเป็นของกองทุนรวม และค่าจดทะเบียนการเช่าผูเ้ช่า
จะเป็นผูรั้บผิดชอบ  ทั้งน้ี ผูใ้ห้เช่าจะด าเนินการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น
หนา้ท่ีของผูใ้หเ้ช่าโดยไม่ชกัชา้ 

หากผูเ้ช่าผดิสัญญาตามรายละเอียดสัญญาเช่าฉบบัน้ี  ผูเ้ช่าตกลงและรับทราบว่ากองทุน
รวมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนของค่าเช่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี (ค่า
เช่าตลอด 10 ปี) 
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ค่าเช่า (ช าระรายปี) ก) ปีท่ี 1  
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 50.00 ลา้นบาทต่อปี โดยมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์ก าหนดวงเงินเป็นหลกัประกนัค่าเช่าไม่ต ่ากวา่ 50.00 ลา้นบาท   

ข) ปีท่ี 2 – ปีท่ี 3 
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 51.50 ลา้นบาทต่อปี โดยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์ ก าหนดวงเงินเป็นหลกัประกนัค่าเช่าไม่ต ่ากวา่ 51.50 ลา้นบาท  
ต่ออายปีุ ต่อ ปี 

ค)    ปีท่ี 4 – ปีท่ี 5  
ค่าเช่าคงท่ีในอัตรา 53.00 ล้านบาทต่อปี โดยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์ก าหนดวงเงินเป็นหลกัประกนัค่าเช่าไม่ต ่ากว่า 53.00 ลา้นบาท 
ต่ออายปีุ ต่อ ปี  

ง)     ปีท่ี 6  - 10 

รายได้ค่าเช่าต่อปีของกองทุนรวมท่ีจะได้รับจากผูเ้ช่าจะถูกก าหนดโดยสูตร
ดงัต่อไปน้ี 

              ค่าเช่าคงที ่                        +                    ค่าเช่าแปรผัน 

      47 ลา้นบาทต่อปีประกนั                        (*ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า – ค่าเช่าคงท่ี) x 50% 
            

*    ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดจ้ากกิจการใหเ้ช่าคลงัเก็บเอกสาร – ค่าใชจ่้าย
ของผูเ้ช่า  

 ถา้ก าไรขั้นตน้นอ้ยกวา่ค่าเช่าคงท่ี กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บค่าเช่าแปรผนั 

ภาษี ผูเ้ช่าจะเป็นผูช้  าระภาระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย และภาษีอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับอาคาร รวมถึง ภาษีท่ีเก่ียวกับท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า  

การโอนสิทธิการเช่าและ
การใหเ้ช่าช่วง 

 

 

(1) ตลอดอายุของสัญญาเช่า ผูเ้ช่าจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใตสั้ญญาเช่า
ฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าจากกองทุนรวมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

(2)   ตลอดอายขุองสัญญาเช่า ผูเ้ช่าจะไม่ด าเนินการให้ใชห้รือให้เช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือใช้ในการ
ประกอบกิจการอาคารคลงัเก็บเอกสาร ทั้ งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม จาก
กองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การประกนัภยั ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาเช่ากองทุนรวมจะจัดให้มีการเอาประกันความเส่ียงภัย 
(Property All Risks) และประกนัความเส่ียงภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) 
และประกันภยัความเส่ียงภัยบุคคลท่ีสาม (Public Liabilities) บริษัท ทรัพยศ์รีไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูเ้ช่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวม จะท าการประกนัในทรัพยสิ์นท่ี
เช่า ในส่วนท่ีกองทุนรวมเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมตามลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ อาคารคลงัเก็บเอกสาร เพื่อคุม้ครองถึง
ความเส่ียงภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินท่ีเช่าโดยต้องระบุช่ือกองทุนรวมเป็นผูรั้บ
ประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีจดัท าข้ึนส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งเป็นผู ้
รับภาระค่าใชจ่้ายเอง  
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เหตุผดินดัผิดสัญญา เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผดินดัผดิสัญญา 

(1) เหตุผดินดัผดิสัญญาโดยความผิดของผูเ้ช่า 
 ในกรณีท่ีผูเ้ช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า 

หรือค ารับรอง โดยผูเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุฝ่าฝืนดงักล่าว และ
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกัน 
เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสัิย  
ทั้งน้ีค่าเช่าในจ านวนท่ีกองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
ให้ถือเป็นค่าเช่าคา้งช าระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผูเ้ช่าช าระค่า
เช่าดงักล่าวคืนใหแ้ก่กองทุนรวม และเม่ือไดรั้บการช าระค่าเช่าทางกองทุน
รวมจะจดัล าดบัในการน าเงินไปตดัช าระค่าเช่าตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ก. ค่าเช่าตามจ านวนท่ีก าหนดในสัญญา 
ข. ค่าเช่าคา้งช าระ (Accrued Unpaid Amount) 
ค. ค่าเช่าอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในสัญญา(ถา้มี) 

โดยทางกองทุนรวม มีก าหนดให้มีการค้างช าระได้ไม่เกิน 60 วนั  โดย
กองทุนรวมคิดดอกเบ้ียปรับตามอัตราดอกเบ้ียปรับตามประกาศจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าผิดนัดการช าระค่าเช่า ตามท่ีก าหนดในสัญญา
ฉบบัน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุผดินดัตามสัญญาน้ีทนัที 

 ในกรณีท่ีผูเ้ช่าถูกศาลส่ังพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลส่ังให้ลม้ละลาย หรืออยู่
ในขั้นตอนการเลิกบริษทั การช าระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ
ของผูเ้ช่า ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ช่า ในการช าระหน้ี หรือปฏิบัติตาม
สัญญาเช่าน้ี 

 ในกรณีท่ีผูเ้ช่าได้หยุดประกอบกิจการทั้ งหมด หรือบางส่วนซ่ึงท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดอ้ย่างมีนัยส าคญั
ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้ช่ารายใหม่ไม่จดัสามารถเขา้ไปจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าได ้

 มีการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทัผูเ้ช่า ไม่ว่าในระดบัผูถื้อหุ้น
หรือระดับการจัดการซ่ึงรวมถึงการแต่งตั้ งถอดถอนประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ
ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากกองทุน
รวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 การท่ี บริษทั  ทรัพยศ์รีไทย  จ ากดั    ( มหาชน )ในฐานะคู่สัญญาของ สัญญา
จะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์ไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจะ
ซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์ 

(2) เหตุผดินดัผดิสัญญาโดยความผิดของกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีกองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเป็นสาระส าคญัตามหน้าท่ี
ของกองทุนรวมท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าน้ี หรือผิดค ารับรองท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีให้
ไวใ้นสัญญาเช่าน้ี และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั  
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เหตุส้ินสุดของสัญญาเช่า (1) หากผูใ้ห้เช่าผดินดัผดิสัญญาหรือตกเป็นผูผ้ดิค  ารับรองตามรายละเอียดท่ีก าหนด
ภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี  และไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสัญญา
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิสัญญานั้นเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั ผูเ้ช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ี 

(2) หากผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามสัญญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการด าเนินการต่าง ๆ 
และไม่ด าเนินการแกไ้ข และปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสัญญาภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิสัญญานั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูใ้ห้
เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ี 

(3) หากเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่สัญญาเช่าฉบบัน้ีเป็นอนัส้ินผลทนัที 
(ก) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าและไม่มีการต่ออายสัุญญาเช่า 
(ข) เม่ือคู่สัญญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ี 

(ค) ทรัพยสิ์นท่ีเช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืน
หรือกฎหมายอ่ืนๆ โดยกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการอย่างมีนัยส าคญั และไม่สามารถ
แกไ้ข เยยีวยาเหตุดงักล่าวได ้หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือลดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโครงการได ้

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ีดว้ยเหตุตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (3) (ข) หรือ (3) (ค) 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เวน้แต่ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 

ผลของกำรผดินดัผดิ
สัญญำ หรือผลของกำร
เลิกสัญญา  

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในขอ้ (1) หรือ (2) ของเหตุส้ินสุดของสัญญา
เช่าตามสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิไดผ้ดิสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีโดย
แจง้ให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
30 วนั หากเป็นกรณีผูเ้ช่าผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าคา้งช าระ 
(หากมี) และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดจากผูเ้ช่าไดอี้กส่วนหน่ึง
ดว้ย 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (3) ของเหตุส้ินสุดของสัญญาเช่าตาม
สัญญาฉบบัน้ี ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลง 

3. เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลงในกรณีใดๆ ผูเ้ช่าจะด าเนินการส่งมอบทรัพยท่ี์เช่าคืน
ให้แก่กองทุนรวมในสภาพของทรัพย์ท่ี เช่าในขณะนั้ นตามท่ีได้รับการ
บ ารุงรักษาตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาฉบบัน้ี 

4. ในกรณีท่ีคู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนดขา้งตน้ 
ผูเ้ช่ายงัคงมีหน้าท่ีภายใตสั้ญญาฉบบัน้ีและสามารถใชป้ระโยชน์ในทรัพยท่ี์เช่า
จนกวา่จะครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีคู่สัญญาก าหนดในหนงัสือบอกกล่าว 
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ค. การจดัท าสัญญาจะซ้ือจะขายสังหาริมทรัพย์และสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนทีเ่ป็นสังหาริมทรัพย์ 

หากมีสงัหาริมทรัพยส่์วนใดท่ีเพ่ิมเติมจากสญัญาท่ีก าหนดในขอ้ ก. และขอ้ ข. ขา้งตน้ กองทุนรวมอาจ
พิจารณาจดัท าสญัญาจะซ้ือจะขายสงัหาริมทรัพยแ์ละ/หรือสญัญาเช่าทรัพยสิ์น กบับริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ิมเติมจากสญัญาท่ีก าหนดในขอ้ ก และขอ้ ข ดงักล่าว โดยสญัญาจะมีเง่ือนไขต่าง ๆ เหมือนกบั
เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาท่ีระบุในขอ้ ก และขอ้ ข ทุกประการ โดยกองทุนรวมจะไม่ช าระค่าตอบแทนเพ่ิม
ไปกวา่จ านวนท่ีก าหนดในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีก าหนดในขอ้ ก และกองทุนรวมจะไดรั้บค่าเช่าตามจ านวนท่ี
ก าหนดในสญัญาเช่าทรัพยสิ์นในขอ้ ข  

 4.3 จุดเด่นในการลงทุน 

 บริษทัจดัการเช่ือวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความน่าสนใจดงัน้ี  

ก.  เป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินทีล่งทุน (Freehold Asset) ซ่ึงใช้ประโยชน์ได้ อย่างไม่ม ี
 ก าหนดเวลา 

 กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นโดยรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทั้งหมด (Freehold Asset) ซ่ึงจะท าให้
กองทุนรวมมีสิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชน์อยา่งไม่มีก าหนดเวลา ซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนใน
สิทธิการเช่าท่ีมีก าหนดระยะเวลาอนัจ ากดั นอกจากน้ี กองทุนรวมยงัอาจมีโอกาสไดรั้บก าไรจากการขาย
ทรัพยสิ์นดงักล่าวออกไปไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหากราคาทรัพยสิ์นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ข. ท าเลทีต่ั้ง 

 คลงัเก็บเอกสารของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั  ตั้งอยูซ่อยสุขสวสัด์ิ 76 ถนนสุขสวสัด์ิ ใกลก้บัสะพานวง
แหวนอุตสาหกรรม โดยท่ีดินส่วนใหญ่ในเขตนั้นมีความสะดวกในการขนส่งสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้งเขา้ใน
กรุงเทพฯ และออกไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ ประกอบกบักลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของ คลงัเก็บเอกสาร 
ทรัพยศ์รีไทย นั้น จะอยู่ภายในกรุงเทพฯ การขนส่งเอกสารในกรณีเร่งด่วนจึงสามารถด าเนินการไดท้นั
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยใชเ้สน้ทางสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม หรือเสน้ทางผา่นถนนพระราม 2   

ค. ธุรกจิทีม่กีารแข่งขันจากคู่แข่งขันน้อยราย  

 แมธุ้รกิจดา้นการจดัเก็บเอกสาร และคลงัเก็บเอกสารไดเ้ร่ิมมีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ซ่ึงผ่านมา
เกือบ 10 ปี มีบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจประเภทน้ีเกิดข้ึนหลายราย แต่มีเพียง 4 รายเท่านั้นคือ 

1. บริษทัทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) 
2. บริษทั ดาตา้ เซฟ จ ากดั 
3. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ไฟลล่ิ์ง เซอร์วสิ 
4. บริษทั กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 

 ท่ีมีคลงัสินคา้ในการจดัเก็บและมีความเป็นมาตรฐานดา้นคลงัเก็บเอกสาร เป็น 4 รายท่ีมีกลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่  
มีลูกคา้ใชบ้ริการมากไม่ว่าจะเป็น บริษทัขนาดใหญ่ สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ เป็นตน้ จึงท าให้การ
แข่งขนัในดา้นการตลาดไม่สูงนัก หรือเสมือนอาจเรียกไดว้่าเป็นการผกูขาดในเร่ืองของลูกคา้ก็ได ้เน่ืองจาก
บริษทั 4 รายใหญ่มีอตัราค่าบริการต่างๆ ใกลเ้คียงกนั และมีการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้
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เท่าๆกนั นอกจากนั้นปกติลูกคา้มกัไม่มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนผูเ้ก็บรักษาเอกสารเพราะไม่ตอ้งการท่ีจะมี
ความเสียงในเร่ืองการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและความเส่ียงเร่ืองเอกสารสูญหาย 

ง. เป็นธุรกจิทีไ่ด้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างด ี

 ปัจจุบนัไดรั้บการตอบรับจากบริษทัขนาดกลาง-ใหญ่ สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัภยั หน่วยงานราชการ
ต่างๆ เป็นอยา่งดี เน่ืองจากไดค้วามสะดวกในการจดัเก็บ และไม่เสียพ้ืนท่ีในการจดัเก็บเอกสารของแต่ละ
บริษทั ตลอดจนความสะดวกในการคน้หาเอกสารเม่ือมีความตอ้งการ รวมถึงความปลอดภยัของเอกสารท่ี
ส่งไปจดัเก็บ และการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสารเป็นความลบั 

จ.  มผู้ีเช่าเป็นผู้บริหารมอือาชีพในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 9001:200 

เน่ืองจากบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) เป็น 1 ใน 4 บริษทัผูน้ าในธุรกิจคลงัเก็บเอกสาร โดยก่อ 
ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2538 เพื่อด าเนินธุรกิจในดา้นการให้การบริการดูแลและเก็บรักษาเอกสารท่ีส าคญัให้แก่ 
บริษทั ห้างร้าน และหน่วยงานราชการ อาทิ เอกสารทางดา้นบญัชี เอกสารการเงิน เอกสารนิติกรรมต่างๆ 
ตลอดจนเอกสารขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาเอกสารเหล่าน้ีไวต้รวจสอบอย่างน้อย     
5 - 10 ปี 

บริษทั หา้งร้าน และหน่วยงานราชการ ต่างๆ โดยทัว่ไปมกัจะจดัเก็บเอกสารไวใ้นส านกังานของตน ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นพ้ืนท่ีส าหรับเก็บเอกสาร เน่ืองจากปริมาณเอกสารมีเพ่ิมมากข้ึนทุกปี อาจท าให้สูญเสีย
พ้ืนท่ีส าหรับใชส้อยประโยชน์  หรือตอ้งมีการเช่าอาคารหรือคลงัสินคา้เพื่อใชใ้นการจดัเก็บเอกสารเหล่าน้ี
โดยเฉพาะอนัเป็นเหตุก่อให้เกิดค่ำใชจ่้ำยโดยไม่จ ำเป็น เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรเช่ำอำคำรสถำนท่ี กำรจดัหำ
บุคลำกรเพื่อมำดูแลควำมเป็นระเบียบ ควำมสะอำด ปัญหำ ปลวก แมลง ต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัก่อให้เกิด
ปัญหำอ่ืนๆ เช่น ปัญหำควำมไม่เป็นระเบียบของกำรจดัเก็บซ่ึงจะท ำใหก้ำรคน้หำเอกสำรไม่สะดวกรวดเร็ว 

คลงัเก็บเอกสำร ของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) จึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือให้บริกำรรับฝำกจดัเก็บและ
ดูแลเอกสำร อยำ่งมีประสิทธิภำพ และระบบท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล โดยมีกล่องท่ีถูกออกแบบมำพิเศษ
ส ำหรับบรรจุเอกสำรโดยเฉพำะ พร้อมทั้งมีเจำ้หน้ำท่ีผูเ้ช่ียวชำญในกำรจดับรรจุ และท ำรำยกำรต่ำงๆ 
ระบบกำรควบคุมกำรจดัเก็บดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และรหัสบำร์โคด้ท่ีสำมำรถคน้หำเอกสำรไดอ้ยำ่ง
รวดเร็ว และแม่นย  ำ อีกทั้งมีบริกำรน ำส่งเอกสำรท่ีตอ้งกำรใชต้รวจสอบไดร้วดเร็วโดยรถตู ้ พร้อมดว้ย
อุปกรณ์ส่ือสำรประจ ำรถทุกคนั 

นอกจำกกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพแลว้ ทำงบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน)ยงัให้ควำมส ำคญั
ของเอกสำรซ่ึงถือเป็นเอกสำรลบัเฉพำะของผูฝ้ำกแต่ละรำย โดยจดัให้มีระบบกำรควบคุมดูแลรักษำควำม
ปลอดภยัในด้ำนกำรป้องกันขอ้มูลร่ัวไหล ตลอดไปจนถึงระบบกำรป้องกันอคัคีภยัท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภำพ 
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บริการต่าง ๆ ของคลงัเกบ็เอกสาร ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 
1. รับฝำกเก็บและดูแลเอกสำร 
    บริษทั มีระบบกำรจดัเก็บท่ีทนัสมยัดว้ยอำคำรศูนยเ์ก็บเอกสำรขนำดใหญ่ โดยแบ่งกำรรับฝำก
 ออกเป็น เอกสำรแบบรับฝำกเป็นกล่อง แบบรำยแฟ้ม และประเภทกระบอกบรรจุเอกสำรขนำดใหญ่  

    2. รับฝำกเก็บและบริหำรส่ืออิเลก็โทรนิกส์ 
 บริษทั มีหอ้งควบคุมอุณหภูมิอยูท่ี่ 20°C - 25°C และควำมช้ืนสมัพทัธ์อยูท่ี่ 40 – 50% ตลอด 24 
 ชัว่โมง ส ำหรับเก็บรักษำเอกสำรอิเลก็โทรนิกส์ พร้อมดว้ยกล่องบรรจุเอกสำรอิเลก็โทรนิกส์ 

  3. รับฝำกเก็บดว้ยหอ้งมัน่คง (Strong Room) 
บริษทั มีหอ้งมัน่คงส ำหรับฝำกเก็บเอกสำรส ำคญัหรืออ่ืนๆ ท่ีตอ้งกำรจดัเก็บแบบเป็นพิเศษ 

   4. กำรเก็บเอกสำรในรูปแบบขอ้มูลรูปภำพ (Document Imaging) 
 บริษทั มีบริกำรในรูปแบบใหม่ท่ีเพ่ิมควำมสะดวกใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยกำร Scan เอกสำรท่ีรับฝำกเก็บไว้
ในรูปของ Image เพื่อลูกคำ้สำมำรถเขำ้มำตรวจสอบไดด้ว้ยกำร Online 

  5. จดัหำกล่องเอกสำร 
บริษทั มีกล่องเอกสำรท่ีไดม้ำตรฐำนออกแบบมำโดยเฉพำะส ำหรับบรรจุเอกสำร 

6. กำรจดับรรจุเอกสำร 
 บริษทั ใหบ้ริกำรบรรจุเอกสำรพร้อมทั้งจดัท ำทะเบียนดว้ยทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญและ
 ประสบกำรณ์ในดำ้นกำรจดับรรจุเอกสำรมำนำน 

7. บริกำรคน้หำเอกสำร 
      บริษทั มีระบบกำรจดัเก็บกล่องเอกสำรท่ีทนัสมยัดว้ยระบบ Computer-Barcode ท ำใหส้ำมำรถ
 คน้หำเอกสำรไดร้วดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  ำ มัน่ใจไดว้ำ่เอกสำรจะไม่มีกำรสูญหำย 

8. ใหบ้ริกำรน ำส่งกล่องเอกสำร 
      บริษทั ใหบ้ริกำรน ำส่งเอกสำรเพ่ือกำรตรวจสอบ ณ ท่ีท ำกำรของผูฝ้ำกโดยเจำ้หนำ้ท่ีและรถประจ ำ
 ของบริษทั พร้อมอุปกรณ์ส่ือสำรประจ ำรถทุกคนัท ำใหส้ำมำรถติดต่อไดต้ลอดเวลำกำรน ำส่ง 

9. จดัหอ้งรับรองส ำหรับตรวจสอบเอกสำร 
     กรณีท่ีผูฝ้ำกประสงคจ์ะเดินทำงมำตรวจสอบเอกสำร ณ ศูนยเ์ก็บเอกสำร บริษทัมีบริกำรหอ้งรับรอง
 เพ่ือตรวจสอบเอกสำรพร้อมอุปกรณ์ส ำนกังำน เช่นโทรศพัท ์โทรสำร และเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

10. ติดต่อหน่วยรำชกำรเพ่ือยืน่เร่ืองขออนุญำตจดัเก็บเอกสำรนอกสถำนท่ีประกอบกำร 
     บริษทั ใหบ้ริกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือขออนุญำตเร่ืองเก็บเอกสำรไวน้อกสถำนประกอบกำร 

11. กำรรับ-ส่งขอ้มูลกบัลูกคำ้และรำยงำนต่ำง ๆ 
      บริษทั บริกำรกำรส่งรำยงำนในรูปของแผน่ Diskette หรือถำ้ท่ำนตอ้งกำรควำมรวดเร็วท่ำน
 สำมำรถใชร้ะบบ  Computer On-line โดยเขำ้มำท่ี website: www. subsrithai .co.th ท่ำนก็จะทรำบ
 ขอ้มูลท่ีท่ำนตอ้งกำรทนัที  นอกจำกน้ีผูฝ้ำกจะสำมำรถสอบถำมขอ้มูลของเอกสำรของท่ำนได้
 โดยตรงทนัทีจำกพนกังำน 
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12. กำรท ำลำยเอกสำร 
     บริกำรจดักำรท ำลำยเอกสำร และออกหนงัสือรับรองกำรท ำลำยเอกสำร ซ่ึงจำกประสบกำรณ์และ 

 มำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวนั้น จะส่งผลใหก้ำรด ำเนินกำรในกำรสร้ำงรำยไดข้องคลงัเก็บ
เอกสำรมีสูง จะส่งผลใหท้รัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนมีกำรสร้ำงมูลค่ำอยำ่งต่อเน่ืองและผูเ้ช่ำมีศกัยภำพ
ในกำรช ำระค่ำเช่ำใหก้องทุนรวมตำมสญัญำได ้

ฉ. ศักยภาพการสร้างรายได้ของธุรกจิคลงัเกบ็เอกสาร 

งบการเงินรวมของ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย 

2550 
(ล้านบาท) 

2551  
(ล้านบาท) 

2552 
(ล้านบาท) 

รายได้ 151.59 178.94 197.28 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (106.28) (113.42) (118.47) 

ดอกเบีย้จ่าย (5.36) (5.20) (3.52) 

ภาษี (9.56) (15.22) (19.16) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 30.36 45.10 56.12 

สินทรัพย์รวม 640.64 643.83 718.93 

หนี้สินรวม 120.58 106.49 194.75 

ทุน 520.06 537.33 524.18 

  จากงบการเงินรวมของบริษทัท่ีเปิดเผยในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2550 - 2552  ซ่ึงปี 2551 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี 
2550 คิดเป็น 18.04% และปี 2552 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2551 คิดเป็น 10.25% และปี 2551 มีก าไรเพ่ิมข้ึนจากปี 
2550 คิดเป็น 48.55% และปี 2552  มีก าไรเพ่ิมข้ึนจากปี 2551 คิดเป็น 24.43% จะเห็นไดว้่าบริษทัมีศกัยภาพใน
การสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนทุกปี และส่งผลใหกิ้จการมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีสูง แสดงให้เห็น
วา่ธุรกิจมีศกัยภาพในการสร้างก าไรอยา่งต่อเน่ือง 

งบการเงินของ 
คลงัเกบ็เอกสาร 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

2551 
(ล้านบาท) 

2552 
(ล้านบาท) 

รายได้ 70.77 79.84 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (42.81) (45.67) 

ก าไรขั้นต้น 27.96 34.17 

ภาษี (6.11) (7.93) 

ดอกเบีย้ (3.54) (2.45) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 18.31 23.78 
 ท่ีมา  งบการเงินภายในของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) 
 งบการเงินของบริษทัทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) ในปี 2550 ยงัไม่มีการแบ่งแยกงบในส่วนของคลงัเกบ็เอกสาร 

 จากงบการเงินของบริษทัในส่วนของคลงัเก็บเอกสาร 9 อาคาร ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเห็นไดว้่าธุรกิจคลงัเก็บ
เอกสารมีการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยในมี 2552 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 12.82% จากการเพ่ิมสัดส่วนในการฝากเก็บ
เอกสารของลูกคา้เก่าซ่ึงเพ่ิมข้ึน 0.61% ประกอบกบัมีลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน 11% ส่งผลให้มีก าไรเพ่ิมข้ึน 29.87%  
โดยมีอตัราการใชพ้ื้นท่ีรวมประมาณร้อยละ 87  
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4.4 ปัจจยัความเส่ียง 

ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวมก่อนการตดัสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบบั
น้ีมีขอ้ความท่ีเป็นการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมซ่ึงเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการ
ด าเนินการท่ีแทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมถึง
ปัจจัยความเส่ียงตามท่ีได้ระบุไวใ้นท่ีน้ี ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนและ/หรือ ความคลาดเคล่ือนของการ
ประมาณการต่างๆท่ีได้ระบุไวท่ี้น้ี รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ เช่นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีบริษทั
จดัการไม่อาจควบคุมหรือคาดหมายไดใ้นขณะน้ี แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัในอนาคตซ่ึงหาก
เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี 
เช่น การใชถ้อ้ยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจการ
เปล่ียนแแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ เป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและมิไดเ้ป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากน้ี ผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอ้มูลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
ขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดัยอ่จากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆโดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้ าการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

  4.4.1  ความเส่ียงเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมจะลงทุน 
1)  ความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิในประเทศ หรือปัจจยัมหภาคอืน่ๆ 
โครงการท่ีกองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 
เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของคลงัเก็บเอกสารเป็นบริษทั หน่วยงานราชการและสถาบนัการเงิน 
นอกจากน้ี คลงัเก็บเอกสารอาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพ่ิมค่าเงินบาท 
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดลอ้ม รวมถึง
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซ่ึงอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนิน
กิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

2)  ความเส่ียงของการทีท่างธนาคารพาณิชย์ไม่ด าเนินการต่ออายุหนังสือค า้ประกนั 
เน่ืองจากบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูเ้ช่าของกองทุนมีการจดัใหมี้หนงัสือค ้า
ประกนัค่าเช่าท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยแ์บบปีต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ดงัน้ี  

  ปีท่ี 1  จ านวน   50.00 ลา้นบาท 
   ปีท่ี 2 - 3  จ านวน  51.50 ลา้นบาท 
   ปีท่ี 4 - 5  จ านวน 53.00 ลา้นบาท 
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จึงมีควำมเส่ียงท่ีทำงธนำคำรอำจจะไม่ออกหนงัสือค ้ำประกนัใหก้บัผูเ้ช่ำในปีใดก็ได ้โดยเหตุผล
ของกำรไม่ต่ออำยหุนงัสือค ้ำประกนันั้น อำจเกิดจำกสำเหตขุองกำรท ำผิดเง่ือนไขอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด
ของทำงบริษทั ซ่ึงจะเป็นเหตุใหส้ิ้นสุดสญัญำเช่ำ ผูล้งทุนจึงตอ้งพิจำรณำปัจจยัพ้ืนฐำนธุรกิจของ
อุตสำหกรรมคลงัเก็บเอกสำร และควำมสำมำรถในกำรบริหำร ธุรกิจของ บริษทั ทรัพยศ์รีไทย 
จ ำกดั (มหำชน)  ตั้งแตปี่ท่ี 6 เป็นตน้ไปจะไม่มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จะท ำ
ใหมี้ควำมเส่ียงในเร่ืองผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ หำกผูเ้ช่ำมีควำมสำมำรถไม่เพียง
พอท่ีจะช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ   

  3) ความเส่ียงทางการเมอืง 

ผลกระทบทางดา้นการเมืองอนัเน่ืองมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประทว้ง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการเก็บรักษา
เอกสารของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกคา้
หลักและการด าเนินงานของคลังเก็บเอกสาร ทรัพย์ศรีไทย สภาวะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการของผูเ้ช่า ซ่ึงยอ่มจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนรวมดว้ย ทั้งน้ี จึง
ไม่สามารถรับรองไดว้า่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคตหรือการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคลงัเก็บ
เอกสาร ทรัพยศ์รีไทย  

4) ความเส่ียงทางธุรกจิของกจิการคลงัเกบ็เอกสาร 

การประกอบกิจการธุรกิจรับฝากเอกสาร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งนอ้ยรายก็จริง แต่ก็ถือวา่เป็นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีความเส่ียงในระดบักลาง เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจศูนยก์ารคา้ โรงแรม เป็นตน้ เน่ืองจากการประกอบกิจการรับฝากเอกสารนั้น 
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มหลายดา้น รวมถึงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดงันั้น การท่ีกองทุนรวม
มีการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เพ่ือให้ผูเ้ช่าน าทรัพยสิ์นไปประกอบกิจการรับฝากเอกสาร 
และหากผูเ้ช่าไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการ และไม่สามารถช าระค่าเช่าได้
ตามท่ีก าหนด หรือค่าเช่าผนัแปรท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีกองทุนรวมคาดการณ์ไว ้อาจส่งผลกระทบ
แก่ผลประกอบการของกองทุนรวมได ้ 

 5) ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 

เน่ืองจากสภาวะตลาดของธุรกิจรับฝากเอกสารท่ีไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการ
แข่งขนัหาลูกคา้รายใหม่ และรักษาฐานลูกคา้เดิมของกิจการไวน้ั้น เป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ทรัพยศ์รีไทย 
จ ากดั(มหาชน) จะตอ้งวางแผนการด าเนินการโดยการก าหนดกลยทุธทางการคา้ และพฒันาเคร่ืองมือ 

ในการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในดา้นรายไดใ้ห้แก่ผูเ้ช่า  ซ่ึงหากผูเ้ช่าไม่สามารถแข่งขนัหากลุ่มลูกคา้รายใหม่ได ้และไม่
สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ก็อาจจะส่งผลต่อผลประกอบการของกองทุนรวม   
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 6) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

คลงัเก็บเอกสาร ทรัพยศ์รีไทย  ท่ีกองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  เพราะหากในอนาคตหากมีนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เขา้ตอบสนองการจดัเก็บเอกสารท่ีดีกวา่ ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกไดม้ากกวา่  ก็จะส่งผลให้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจเปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อจ านวนลูกคา้นอ้ยลง หากกิจการ
ไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบให้ทนัสมยัและมีการเพ่ิมนวตักรรมใหม่ๆเขา้มารองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

7)  ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงผู้เช่า ในกรณีผู้เช่าเดมิผดิสัญญา หรือไม่ต่อสัญญา 

ธุรกิจรับฝากเอกสาร และคลังเก็บเอกสาร เป็นธุรกิจท่ีมีบริษัทรายใหญ่ครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดอยู่เพียงไม่ก่ีราย ดังนั้นหากเกิดกรณีท่ีจะตอ้งหาผูเ้ช่ารายใหม่ เขา้มาบริหารคลงัเก็บ
เอกสารแทนผูเ้ช่ารายเดิม ในกรณีท่ีผูเ้ช่ารายเดิมผิดสัญญาใดๆกบักองทุนรวม หรือไม่ด าเนินการ
ต่อสัญญาเช่ากรณีสัญญาเช่าครบก าหนด ทางกองทุนรวมจะด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีกองทุนรวมพอใจไดย้าก 

 8) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว หรือ อุบัตภิัย  

การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือ อุบัติภยั แมจ้ะมีโอกาสเกิดข้ึนไม่บ่อยนัก แต่หาก
เกิดข้ึนในบริเวณท่ีตั้งอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมแล้ว จะยงัความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูเ้ช่าและผูม้าใช้บริการใน
โครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ท าประกันภยัท่ี
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพยสิ์นของโครงการท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือ
เหตุการณ์ อุบติัภยั ไวส้ าหรับอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

นอกจากน้ี การซ่อมแซมท่ีจ าเป็นใดๆ เพ่ือแกไ้ขความเสียหายของอสังหาริมทรัพยอ์าจมีค่าใชจ่้าย
สูงและตอ้งใชเ้วลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ซ่ึง
ท าใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจคลงัเก็บเอกสารหยดุชะงกั ดงันั้นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรือความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนต่ออสังหาริมทรัพยอ์าจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมีความ
คุม้ครองและวงเงินประกันภยัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสังหาริมทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะการใชง้านสอดคลอ้งกบัการใชง้านของอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

 4.4.2  ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเส่ียงจากความบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู ้จัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการท าการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย ์นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Due 
Diligence) การประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพยช้ิ์นนั้นๆ อยา่งไรก็ตามการ
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ตรวจสอบดังกล่าวแมก้ระท าโดยผูมี้ตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐาน
วิชาชีพแลว้ก็ตาม ผูต้รวจสอบดังกล่าวขา้งตน้รวมถึงผูจ้ดัการกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ ทั้ งน้ี 
เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย ์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทั้งผูป้ระเมินราคา และท่ีปรึกษากฎหมาย  

 2) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เน้ือหาสาระท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบญัชี
ไม่อาจคาดหมายได ้หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑต์่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการบนัทึกบญัชีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทุน
รวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้อีกทั้งไม่สามารถประกนัไดว้า่
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม  

3) ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมนั้ นข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เ ช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้ งในและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจดัการของผูเ้ช่า  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน การแข่งขนัจากโครงการ
อ่ืน การเปล่ียนแปลงของขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้  การจ่ายเงิน
ปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะ
ได้รับจากผู ้เ ช่า ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู ้เ ช่าในการช าระค่าเ ช่าตามสัญญาเช่า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลกัประกนั ( เฉพาะในกรณีท่ีผูเ้ช่าจดัให้มีหนงัสือค ้า
ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพานิชยใ์นปีท่ี 1-5 )นอกจากน้ีกองทุนรวมมีการก าหนดค่าเช่าในปีท่ี 6 -
10 เป็นค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปร ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผูล้งทุนมีความ
เส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลในส่วนของค่าเช่าแปรผนั หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษา
ระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพ่ิมการจ่ายเงินปันผลในปีต่อๆ ไป  

 4) ความเส่ียงจากเงินชดเชยที่ได้จากการท าประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม
ค่าเสียหายทีเ่กดิขึน้จริง 

กองทุนรวมจะจดัใหมี้การท าประกนัวนิาศภยัท่ีครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด (All Risks Insurance) 
และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) และประกนัภยัความเส่ียงภยั
บุคคลท่ีสาม (Public Liabilities) โดยผูเ้ช่าเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดย
ระบุใหก้องทุนรวมเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิได้อยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความ
เสียหายนั้นเกินกวา่วงเงินท่ีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงิน
ประกนัไดค้รบถว้นตามกรมธรรม์ ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทาง
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การเงินของกองทุนรวม ท าให้รายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรัพยน์ั้นไม่เป็นไปตามประมาณ
การ ในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมอาจไดรั้บความเสียหายทางการเงินเน่ืองจากเงินชดเชยท่ีไดจ้าก
การประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายไดไ้ม่ทั้งหมด 

5) ความเส่ียงด้านภาษีและการเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในอนาคต 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรืออสงัหาริมทรัพย ์ ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซ้ือหรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึง
กองทุนรวมอาจตอ้งรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีท่ีกองทุน
รวมจะตอ้งช าระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงใน
กฎเกณฑต์่างๆในเร่ืองภาษีท่ีเรียกเก็บจากผลการด าเนินงาน ในเร่ืองภาระภาษีอ่ืนๆของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์หรือเก่ียวกบัภาระภาษีของเงินปันผลท่ีผูถื้อหน่วยไดรั้บจากกองทุนรวม หรืออาจ
มีการแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือ
ค าสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็นเหตุการณ์ท่ี
ไม่อาจคาดหมายได ้ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผล
ประกอบการและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผูล้งทุนได ้รวมถึงอาจท าใหภ้าระภาษีของ
ผูถื้อหน่วยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 6) ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้เมือ่ต้องมกีารปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

โดยปกติ โครงการคลงัเก็บเอกสาร บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน) จะตอ้งมีการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ดูใหม่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพ่ือดึงดูด
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปี
จะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของคลงัเก็บเอกสาร 
ซ่ึงปกติจะด าเนินการทุกๆ 5-7 ปี โดยมีการด าเนินการปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ.2552 หรือเป็น
การเปล่ียนงานระบบส าคญัของโครงการ ซ่ึงปกติจะด าเนินการทุกๆ 20 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่ได้
ด าเนินการ โดยประมาณการปรับปรุงดังกล่าวจะด าเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ
ปรับปรุงเท่านั้น ดงันั้น ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทุนรวมจะเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ปรับปรุง หรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีไดรั้บการรบกวนจากการปรับปรุง 

อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละคร้ัง ผูเ้ช่าจะมีการวางแผนเพ่ือให้เกิดผลกระทบ
ต่อลูกคา้น้อยท่ีสุดและจะตอ้งศึกษาผลกระทบต่อรายได ้และผลตอบแทนท่ีได้รับทุกคร้ังก่อน
ด าเนินการ นอกจากน้ี ในระหวา่งระยะเวลาท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละคร้ัง ผูเ้ช่ายงัคง
ตอ้งช าระค่าเช่าอตัราคงท่ีใหแ้ก่กองทุนรวม เวน้แต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้การช าระค่าเช่าไม่เป็นไปตามสัญญา ทางกองทุนรวมจะใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาปัญหา และทางแกไ้ขเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยไวใ้ห้ดีท่ีสุด 
หรือกระทบนอ้ยท่ีสุด 
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7) ความเส่ียงจากการไม่สามารถตกลงในเงื่อนไขการต่อสัญญาเช่าหลังจากพ้นระยะเวลา 10 ปี     
แรก 

ในการท่ีกองทุนรวมและผูเ้ช่า (บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน)) ไม่สามารถตกลงในเง่ือนไข
การต่อสัญญาเช่าท่ีจะต้องมีการต่อสัญญาเช่าเม่ือสัญญาส้ินสุดในปีท่ี 10 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปี
หลงัจากนั้น ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว ก่อนส้ินสุดสัญญาเช่าทางบริษทั ทรัพยศ์รี
ไทย จ ากดั(มหาชน) ตอ้งให้สิทธิแก่บริษทับริหารคลงัเก็บเอกสารรายใหม่ ท่ีกองทุนรวมเห็นว่า
เหมาะสม และแต่งตั้งเขา้บริหารคลงัเก็บเอกสารทดแทนผูเ้ช่ารายเดิม ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไข
ซ่ึงอาจไม่เหมือนเดิมในสัญญาเช่าคลังเก็บเอกสาร แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม เข้า
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่า เช่น การตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ เพ่ือให้ผลการด าเนินการของกองทุนรวมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่กระทบต่อ
ผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 8) ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัตติามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

การท่ีผูเ้ช่า(บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั(มหาชน))ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหนา้ท่ีภายใต้
สัญญาเช่าได ้จะเป็นเหตุเลิกสัญญาและกองทุนรวมจะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าได ้ทั้ งน้ีกองทุน
รวมอาจจะต้องด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ ถ้าหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ได้
ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบบัใหม่โดยมี
ขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมได ้กระแสรายไดข้องกองทุนรวมอาจหยุดชะงกัหรือ
ลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

 9) ความเส่ียงจากราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลีย่นแปลงภายหลงัจากการเสนอขายคร้ังแรก 

หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจจะมีการซ้ือขายในราคาท่ีต ่ากว่าหรือสูงกวา่ราคาท่ีเสนอขายคร้ังแรก ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบั
หลายปัจจัย เช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย ์ความ
ตอ้งการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของนกัลงทุนในตลาด เป็นตน้ 

 10)  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมไิด้เป็นมูลค่าทีแ่ท้จริง  หากมีการจ าหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทั้งหมด  

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมจะค านวณโดยก าหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์โดยใชร้าคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นหรือสอบทานการประเมิน
คร้ังล่าสุด ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงซ่ึงกองทุนรวมจะไดรั้บหากมีการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นออกไปทั้งหมด  

 11) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของปริมาณความตอ้งการ
ของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (Bid-Offer) ซ่ึงปริมาณความตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (Bid-Offer) ข้ึนอยูก่บัปัจจยั
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หลายประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น สภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ปริมาณ
ความตอ้งการของตลาด ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนน้ีจะขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายใน
ตลาดรอง  

12) ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีเ่ช่าของผู้เช่าซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมจะน า คลงัเก็บเอกสาร ทรัพยศ์รีไทย ออก
หาประโยชน์ โดยการน าออกให้เช่าทั้งโครงการภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัค่าเช่าท่ี
กองทุนรวมจะได้รับในรูปแบบค่าเช่าคงท่ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสรุปสาระส าคญัของสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก และ ค่าเช่าแปรผนั ท่ีจะไดจ้ากผูเ้ช่า ภายใตสู้ตรการค านวณ
ท่ีก าหนดในสัญญาดังกล่าว โดยค่าเช่าแปรผนัท่ีกองทุนรวมจะได้รับมาจากก าไรสุทธิจากผล
ประกอบการ หากผูเ้ช่ามีศกัยภาพในการท าก าไรมาก กองทุนรวมก็ไดมี้โอกาสไดรั้บค่าเช่าแปรผนั
สูงตามไปดว้ย และหากผลประกอบการไม่สามารถท าก าไรไดก้องทุนรวมก็จะไม่ไดรั้บค่าเช่าแปร
ผนั ก็จะส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยไดรั้บเงินปันผลไม่ตรงตามท่ีคาดการณ์ไว ้

 การลงทุนในอนาคต 

 ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษทัจดัการจะมุ่งเนน้การลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการ
เช่าในอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือด าเนินธุรกิจคลงัเก็บเอกสาร  

ทั้งน้ี กองทุนรวมจะท าการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เพ่ือประโยชน์สูงสุดกบัผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม นอกจากน้ี การ
ลงทุนในอนาคตรวมถึงการลงทุนในโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการ
หาดอกผลโดยวธีิอ่ืนใด ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต, และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัและ
ท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวผูจ้ดัการกองทุนรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตก้ฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและตามรายละเอียดท่ีระบุในโครงการ 

5. นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

กองทุนรวมโดยบริษทัจดัการอาจกูย้ืมเงินไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเพื่อด าเนินการปรับปรุง 
ต่อเติมอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยูใ่นสภาพท่ีดีหรือลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อยา่งไรก็ดี การลงทุนในทรัพยสิ์นคร้ังแรกกองทุนรวมไม่มีนโยบายในการกูย้มืเงิน  
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6.   หลกัเกณฑ์การลงทุน 

           6.1  การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 

  การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพย ์
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

6.1.1 ตอ้งมีการวเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซ้ือหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
   6.1.2    อสงัหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตอ้งตั้งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเขา้ออกท่ีดีและเหมาะสมตามสภาพ 

 6.1.3 ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ก่อสร้างแลว้เสร็จและอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ไดห้รือ
หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ียงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ 
ณ วนัท่ีส านักงานอนุมติัให้บริษทัจดัการจดัตั้ งและจัดการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพยสิ์นช้ินแรก หรือ ณ วนัท่ีกองทุนรวม 
ลงทุนกรณีเป็นทรัพยสิ์นช้ินต่อไป  และในการค านวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งของโครงการ ทั้ งน้ี  
สดัส่วนความคืบหนา้ของการก่อสร้างตอ้งไดรั้บการรับรองจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

6.1.4 ตอ้งเป็นการลงทุนโดยการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือโดยการไดม้าซ่ึงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พ้ืนดิน โดยผู ้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมท่ีจะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

6.1.5 อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์อ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ   
เวน้แต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.6 อสงัหาริมทรัพยต์อ้งไม่เป็นท่ีดินวา่งเปล่า  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่จะเป็นประโยชนท่ี์จะส่งเสริมใหเ้กิด 
รายไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะไม่ท าสญัญาเช่าท่ีมีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดหนา้ท่ี 
มากกวา่หนา้ท่ีอนัเป็นปกติท่ีผูเ้ช่าพึงตอ้งกระท าเม่ือสญัญาเช่าส้ินสุดลง หรือท าสญัญาเช่าช่วง  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจาก 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งเป็นการเช่าจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งเป็นการเช่าจากผูมี้สิทธิท่ีจะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยน์ั้นได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอสงัหาริมทรัพยท่ี์เช่าเป็น
ท่ีดิน  ท่ีดินนั้นจะตอ้งมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ใหแ้ลว้ 

 (2) ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย ์ หรือในกรณีท่ีเป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างท่ี
ผูใ้หเ้ช่ามิไดเ้ป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท า
ประโยชน์ บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรือ
บริษทัประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสญัญาของบุคคลดงักล่าว 
หรือในกรณีท่ีมิไดจ้ดัให้มีผูรั้บประกนัความเสียหายเพ่ือป้องกนัความเสียหายเช่นวา่นั้น  บริษทัจดัการ
ตอ้งเปิดเผยความเส่ียงใหผู้ล้งทุนทราบโดยตอ้งระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้
สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชนบ์อกเลิกสญัญา 
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 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
หรือวนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนส าหรับกรณีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน แลว้แต่กรณี และด ารงอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสุดทา้ยก่อนส้ินอายโุครงการ หรือ 

(2)  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.9 บริษทัจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนไวอ้ยา่ง
นอ้ย 1 ปี เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10  บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

(1)  การประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนรวมท่ีมีต่ออสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบักองทุนรวมอนัเน่ืองมาจาก
การเกิดวินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บประโยชน์ ทั้ งน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2)  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม หรือ
ผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม ไดท้ าประกนัภยันั้นไวแ้ลว้  บริษทัจดัการสามารถท าประกนัภยั
ความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมอาจถูกไล่เบ้ียใหต้อ้งรับผิด 

(3)  การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ใหเ้อาประกนัตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ 
 ครอบครองในอสงัหาริมทรัพยน์ั้น   

6.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือจ าหน่าย 
(1)  การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ หากราคาท่ีจะลงทุนซ่ึงระบุไวใ้น 

โครงการสูงกวา่ราคาต ่าสุดท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าเกินร้อยละ 10 บริษทัจดัการจะช้ีแจงขอ้เท็จจริง
และเหตผุลของการลงทุนในราคาดงักล่าวในโครงการและหนงัสือช้ีชวน 

(2)  การจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน  
บริษทัจดัการจะกระท าโดยเปิดเผย และเพื่อประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นส าคญั  และในกรณีท่ี
ราคาท่ีจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์  ่ากวา่ราคาสูงสุดท่ีไดจ้ากรายงานการ
ประเมินค่าเกินกวา่ร้อยละ 10  บริษทัจดัการจะแสดงขอ้เทจ็จริงและเหตผุลท่ีจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์นราคาดงักล่าวไวใ้นหนงัสือสรุปขอ้มูลส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3)  รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(1) จะจัดท าข้ึนล่วงหน้าก่อน 
วนัลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีท าการ
ประเมินค่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทัจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นใหม่ 
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6.1.12 การท าธุรกรรมกบับริษทัจดัการ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัจดัการ 
จะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจาก
 การลงทุนคร้ังแรก หากเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
 ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 29/2549 เร่ือง 
 การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์ในการ
 ป้องกัน ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการ
 รับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือการไดรั้บมติอนุมติัจาก ผู ้ถื อหน่วยลง ทุน   นอกจาก น้ี  หาก
 ธุรกรรมดงักล่าวเป็นการลงทุนกบับริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะ
 ด าเนินการไดต้่อเม่ือผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ว่าการลงทุน 
 ดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปท่ีมิได้มี
 ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษทัจดัการจะน าอสงัหาริมทรัพยไ์ปแสวงหาผลประโยชน์ไดเ้ฉพาะการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโดยตรง หรือใหเ้ช่าแก่ผู ้
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือน าอสงัหาริมทรัพยไ์ปจดัหาประโยชน์  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษทัจดัการจะน าอาคารดงักล่าวใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการ 
โรงแรมเท่านั้น 
   (2)  หากเป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีและมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิส     
อพาร์ทเมนท ์ บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีและการให้เช่าเคร่ืองใช้อุปกรณ์ตกแต่งท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยตรงจากการให้เช่าพ้ืนท่ีนั้น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ รวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80ของรายได้ทั้ งหมดท่ีได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยน์ั้นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ    
(ข)  รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารใหส้ านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี  
(ค)  หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าท่ีก าหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผูป้ระกอบ 
กิจการรายอ่ืนน าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดัหาผลประโยชน์ หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และ
แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดด้ าเนินการดงักล่าว
แลว้เสร็จ 

 6.1.14 บริษทัจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้กิดรายไดป้ระจ าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  ของ 
รายไดท้ั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีแรกและประจ าปีสุดทา้ยของปีท่ีส้ินอายโุครงการ หรือ 
(2) เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6.2   การลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 
    บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีเพ่ือการบริหารสภาพคล่อง

ของกองทุนรวม  
 (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
 (2)  ตัว๋เงินคลงั 

 (3)  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้สถาบนัสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์รัฐวสิาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
  จดัตั้งข้ึนเป็นผูอ้อก 

 (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
 (5)  บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี หากเป็นบตัรเงินฝากท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนหรือ 
  การช าระเงินลงทุนอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  ก่อนการลงทุน 
 (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ 
  หลกัทรัพย ์หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
  โอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้  ้าประกนั ทั้งน้ี หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีการจ่าย 
  ผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอา้งอิงกบัตวัแปร ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
  ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 
 (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืน 
   ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 
 (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
 (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปน้ี 

 (ก)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ 
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission  (IOSCO)  หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์น
ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

 (ข)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีทรัพยสิ์นเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

       (ค)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นตา่งประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 
(10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน  ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีสินคา้หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีมิใช่ราคาหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ดชันี
ทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารแห่งหน้ี สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(11) หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมิใช่อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์หรือการหาดอกผลโดยวธีิ
อ่ืน ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
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การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ท่ีนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย  ผูค้  ้าประกนั หรือผูรั้บฝากเงิน ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  เวน้แต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 
 (ข)  ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (ค)  ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทุนรวม 

การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นบัรวมตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีกองทุนเพ่ือการ 
ฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนัโดยตอ้งเป็นการรับอาวลัแบบไม่มี
เง่ือนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ียเตม็จ านวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

7. ข้อก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑท่ี์สามารถจ่ายเงินปันผลได ้กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ ารอบปีท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือสอบ
ทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
จากก าไรสะสมได ้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น    

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีบญัชี 

บริษทัจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น  

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

บริษทัจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล  

โดยในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล การก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซ่ึง
หากเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการ
จ่ายในงวดถดัไปส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่ 
กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
มีอ านาจตามกฏหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็น
อยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

7.2 วธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1 ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิได้รับเ งินปันผลต้องเป็นผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล  ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย 

หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด โดยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

7.2.2 บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล และ
อตัราเงินปันผล ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละท าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท า
การทุกแห่งของบริษทัจดัการ และอาจประกาศ โดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  

7.2.3 บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7.1 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรืออตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด
ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวน้แต่ผูถื้อหน่วยประเภทบุคคลธรรมดา
จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทัจดัการเพ่ือด าเนินการเป็นอยา่งอ่ืนภายใน 3 วนันบัจากวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

7.2.4 บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์
ตามท่ีอยูท่ี่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน หรือน าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามท่ีแจง้ไว ้ 

7.2.5 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใด
 นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน 
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8. หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน   

8.1  กองทุนรวมมีขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 ดงัน้ี 

 8.1.1  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมด  ยกเวน้เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นบุคคลดงัต่อไปน้ีซ่ึงถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด   

  (ก)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวม 
  เพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป  
                    (ข)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   
                                     (ค)  บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(2)  เป็นบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

8.1.2  เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

8.1.3 กองทุนรวมมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยใ์นลกัษณะดงัน้ี กองทุนรวมตอ้งมีผูล้งทุนต่างดา้วถือ 
 หน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

(1)  ลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 
(2)  ลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ทั้งน้ี เม่ือค านวณพ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีกองทุนรวมลงทุน 
รวมกบัพ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสดัส่วนเกิน
ร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีหอ้งชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

8.2 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 8.3 และขอ้ 8.4 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้
 ถึงเหตดุงักล่าว   
(2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวม
ในจ านวนเสียงในการขอมติ   

 (3)  ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
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 (4)  แจง้ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนท่ีบุคคลดงักล่าวถือเกินกวา่ 1 ใน 3      
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

8.3   ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี 
 จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตามขอ้ 8.1.1(1) บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตดุงักล่าว  

(2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ 

(3)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(4)  แจง้ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

8.4 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามขอ้ 8.1.1(2) บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ในช่วงระยะเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่
ทั้งน้ีไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน 

 (1)  รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือ
 ควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 

 (2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคล
 ดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
 ทั้งหมด  

 (3)  จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

8.5 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่าผูท่ี้เคยเป็นเจา้ของหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย ์  
ผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกนั
เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามขอ้ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6  การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5  ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล 

8.7  เงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 8.2(3) ขอ้ 8.3(3) และขอ้ 8.5  บริษทัจดัการจะยกเงิน 
 ปันผลส่วนดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดินโดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยนิยอมให้

ด าเนินการแลว้ และในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการยงัมิไดด้ าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัท าบญัชีและแยก
เงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม 
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9.   การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินท่ีได้จ ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนของ
โครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ บริษทัจดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทุนรวม  

10. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดตามขอ้ 8 และหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10.1 วธีิการโอนหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยงันายทะเบียน
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนท่ีลงนาม โดยผูโ้อนและผูรั้บโอน 
พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะก าหนด การโอนหน่วยลงทุนให้มีผล
บงัคบัและไดรั้บการรับรองเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบนัทึกรายช่ือผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแลว้  

 หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนด และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด 

10.2 วธีิการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผู ้โอนเป็นผู ้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามท่ีนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ก าหนด 

11. การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอืน่  
หากมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหน้ีได ้ บริษทัจดัการจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทุน
รวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุน ดงัน้ี 

11.1  ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกันในแต่ละคร้ัง  บริษทัจัดการตอ้งได้รับความเห็นชอบ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ในขณะนั้นการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
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  ในการขอความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ่้าย 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี  

11.2  เม่ือไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ี บริษทัจดัการจะน าทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และจะด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงัน้ี 
(1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้  
(2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการจะจ าหน่าย 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
ระหวา่งท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ดงักล่าวก็ได ้

  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการอาจจดัใหมี้คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 12.1  องคป์ระกอบ 
12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งหรือถอดถอน

โดยบริษทัจดัการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (ก) กรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการลงทุนทั้งหมด  

 (ข) กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงบริษทัจดัการพจิารณา
แลว้เห็นวา่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจคลงัเก็บ
เอกสารและอสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือ 

 (ค) กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือครองหน่วยลงทุนมากกวา่ร้อยละ 25  ข้ึนไปของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัจดัการจะเป็นผูพ้จิารณาเลือก 

 ทั้งน้ี บริษทัจดัการสงวนสิทธ์ิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไม่ก็ได ้  

12.1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการท่ีพน้วาระไปแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก  

12.1.3 หากต าแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง
แทนกรรมการท่ีวา่งลงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ โดยใหมี้เวลาอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าท่ีกรรมการผูอ้อกไป
นั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
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12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าท่ี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ /หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องก าหนด รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกใน
ความผิดทางอาญาใด ๆ 

12.1.5 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการลงทุน และเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการ
ลงทุน 

12.2  รูปแบบการตดัสินใจ 

12.2.1 การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุนคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุถึง 
วนั เวลา สถานท่ี และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 5  วนัท าการก่อนวนัประชุม  เวน้แต่กรณี
ฉุกเฉินไม่จ าเป็นตอ้งส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีท่ีไม่มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนได้
เขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ใหถื้อวา่กรรมการลงทุนท่านดงักล่าวสละสิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม  

12.2.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรืออาจมีการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

12.2.3 องคป์ระชุม 

 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะตอ้งประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการลงทุนทั้ งหมดเข้าร่วมประชุม ทั้ งน้ี โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลกัษณะการนั่งประชุมรวมกนั หรือ
การประชุมทางโทรศพัท์ (Telephone Conference) ก็ได ้โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะด าเนินการ
ตามมติโดยเสียงขา้งมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมการ 1 คนมีสิทธิ
ออกเสียง1 เสียง และกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น  

12.2.4 มติของท่ีประชุม 

 กรณีจัดให้มีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดจากจ านวนกรรมการลงทุนท่ีเขา้ประชุม ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีไม่จัดให้มีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดงักล่าว
จะตอ้งมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหค้วามเห็นชอบรวมกนัเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการลงทุน
ทั้งหมด โดยมติดงักล่าวอาจลงนามแยกกนัในมติฉบบัจริงของกรรมการแต่ละท่าน หรือลงนามร่วมกนัโดย
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กรรมการทุกท่านในมติฉบบัจริงฉบบัเดียวกนั ทั้งน้ี กรรมการสามารถจดัส่งมติท่ีไดล้งนามแลว้มายงับริษทั
จดัการทางโทรสาร ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชน์จากส าเนามติท่ีลงลายมือช่ือโดยกรรมการซ่ึงส่ง
ทางโทรสารถึงบริษทัจดัการเป็นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการท่ีน าส่งมติทางโทรสาร
ดงักล่าวจะตอ้งน าส่งตน้ฉบบัของมติใหบ้ริษทัจดัการต่อไปเพ่ือบริษทัจดัการจะเก็บรักษาตน้ฉบบัของมติท่ี
ไดรั้บมาไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีบริษทัจัดการ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

 อยา่งไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกคร้ัง ให้กรรมการลงทุนซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

12.2.5 ประธานท่ีประชุม  

 ให้บริษทัจดัการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการท าหน้าท่ีเป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินการประชุม
ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

12.2.6 รายงานการประชุม  

 บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไวท่ี้บริษทัจดัการ รวมทั้งจดัให้มีส าเนาเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั
จดัการในวนัและเวลาท าการของบริษทัจดัการ 

12.3  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตดัสินใจ พิจารณา 
และ/หรือวนิิจฉยัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทุนรวม ดงัน้ี 

12.3.1 พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซ้ือ เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

12.3.2 ด าเนินการอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้
และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ 

12.3.3 กรรมการลงทุนทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่น าไปเปิดเผยให้บุคคล
ใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเ้พื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เวน้แต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดโดยชดัแจง้ใหเ้ปิดเผย หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไดถู้กเปิดเผย 

 ใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบแลว้ 

12.3.4 คณะกรรมการลงทุนจะตอ้ง พิจารณา ตดัสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการปฏิบติัตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะมีข้ึนในภายหนา้ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
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12.3.5 คณะกรรมการลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการประจ าว ันของกองทุนรวม (เช่น สั่งซ้ือขาย 
ตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ) และไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ท่ีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม เวน้แต่ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน โดยมีสิทธิไดรั้บตามท่ีจ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 15,000 
บาท ต่อท่านต่อการประชุมแต่ละคร้ัง เฉพาะในกรณีท่ีจดัใหมี้การประชุมหรือในจ านวนอ่ืนใดตามมติของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

13. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 13.1  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทข์องผูดู้แลผลประโยชน ์

 ช่ือ   : ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพ 
ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 339 ถนนสุขมุวทิ อำคำรอินเตอร์เชนจ ์21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ                     
  กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-788-2000 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ดว้ยคุณสมบติั
ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะขอ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้จะด าเนินการแจง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

 13.2  เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ 
บริษทัจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

13.2.1 เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ ใหคู้่สญัญาฝ่ายท่ีจะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.2 เม่ือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏิบติัผิดสญัญาหรือปฏิบติัผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาไม่วา่โดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาได ้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูป้ฏิบติัผิดสัญญาหรือ
ปฏิบติัผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม 
ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุน
รวม รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนผูดู้แล
ผลประโยชน์ดว้ย และในกรณีท่ีบริษทัจดัการเป็นผูป้ฏิบติัผิดสัญญาหรือปฏิบติัผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม บริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้าย และ/หรือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูดู้แลผลประโยชน์ ใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย 

13.2.3 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู ้ดูแล
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ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ให้สอดคลอ้งกบั
ประกาศค าสัง่ ระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิม
ภาระหนา้ท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์  และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
โดยบอกกล่าวใหบ้ริษทัจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.5 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ  ก .ล .ต. เร่ือง 
คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขคุณสมบติัดงักล่าวให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัท่ีบริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ข ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการ
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี แกไ้ขเสร็จส้ิน  

 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิได้ท าการแกไ้ขคุณสมบติัให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
บริษทัจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนุญาตจาก ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั ทั้งน้ีเวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็น อยา่งอ่ืน  

13.2.6 หากผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ี
ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้ง
รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ /หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการท่ีบริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย   

13.2.7 เม่ือมีผู ้ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเ ก่ียวข้องในส่วนท่ีเ ก่ียวกับผู ้ดูแล 
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือ (ข) เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ 
ประนอมหน้ี หรือผ่อนผนัการช าระหน้ี จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออ่ืนใดท่ี
คลา้ยคลึงกนั ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ บริษทัจดัการสามารถบอก
เลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ีไดท้นัที 

13.2.8 เม่ือหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูดู้แลผลประโยชน์วา่มีความผิด 
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงและแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป  บริษทัจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ีไดท้นัที 

 ในทุกกรณีการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ก่อน
เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 รวมทั้งฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ก าหนดให้กองทุน
รวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ ดงันั้น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ หมดหน้าท่ีลงตามเง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล
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ผลประโยชน์  ผูดู้แลผลประโยชน์นั้นตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอยา่งสมบูรณ์จนกวา่จะ
จดัการโอนทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสั่ง
ของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เพื่อให้การโอน
ทรัพยสิ์น และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน และภายในเวลา
อนัสมควรท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ในกรณีท่ีสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลงเน่ืองจากผูดู้แลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริษทัจดัการ
ยงัไม่สามารถหาผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานไดภ้ายในวนัส้ินสุดสญัญาดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลา
ท่ีผู ้ดูแลผลประโยชน์นั้ นได้ปฏิบัติหน้าท่ีจนถึงวันท่ีผู ้ดูแลผลประโยชน์ได้ส้ินสุดการท าหน้าท่ีเป็นผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ รวมทั้งค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์
นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวได ้

 ในกรณีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรวบรวมและโอนทรัพยสิ์นทั้งหมดและ
เอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมาแทน หรือด าเนินการอยา่งอ่ืนตามค าสั่งของบริษทั
จดัการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพยสิ์นและ
เอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 

 

 13.3  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

ช่ือ   : ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพ 
ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 339 ถนนสุขมุวทิ อำคำรอินเตอร์เชนจ2์1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ                     
  กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-788-2000 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาทรัพยสิ์นไวท่ี้ส านกังานของผูดู้แล
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งข้ึนหรือท่ีส านกังานของผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย  ์ บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาโฉนดท่ีดิน หรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ และสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  ์ สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์หนงัสือกรมธรรมป์ระกนัภยั ไวท่ี้ส านกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเวน้ในการ
เก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้

14. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี  
ช่ือ  :  นางอุณากร พฤฒิธาดา  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3257) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 
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ช่ือ  :  นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3442) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

ช่ือ  :  นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5339) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 
 
หรือ บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี เพ่ือ
เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

15. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั 
ท่ีอยู ่ : 44 ชั้น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 10330 
โทรศพัท ์ : 02-686 9500  
โทรสาร : 02-657 3167 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหน่วยลงทุน ทราบ 

16. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน   

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้ งบริษทัจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลงั และบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ต่อไป รวมทั้งประกาศให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการและระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญั 

17. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน   

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลงั 
โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง รวมทั้งประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการและระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วน
สรุปขอ้มูลส าคญั ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงาน
เดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้ 
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18. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

 18.1 การประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนในคร้ังแรก 

บริษทัจดัการไดท้ าการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินค่าทรัพยสิ์น  ท่ีกองทุน
รวมจะลงทุนคร้ังแรกดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ   : บริษทั แพนซ์ อินทิเกรดเตด็ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
ท่ีอยู ่  : 414/4-5  ชั้น 5 อาคารส าราญแมนชัน่ ซอยประชาราษฎร์บ าเพญ็ 20 
    แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์ : 0 2691 2403-4 
โทรสาร : 0 2691 2405 

ช่ือ   : บริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด ์คอนซลัแทน้ท์ จ ากดั  
ท่ีอยู ่  : 159/2 พระราม 6 แมนชัน่ อาคารบี ถนนจรัญสนิทวงศ ์ซอย 96/1 
    แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์ : 0 2879 1181, 0 2879 1881-2 
โทรสาร : 0 2879 1182 

18.2 การประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนภายหลงัจากการลงทุนคร้ังแรก  

บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีได ้
รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรให้
ควำมเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ พ.ศ. 2552 เพื่อท ำ
กำรประเมินค่ำและหรือสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  

โดยเม่ือมีการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบต่อไป เวน้แต่ ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมซ่ึงมีการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นก่อนการแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

19.   ทีป่รึกษาของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดเป็นท่ีปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลงั ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

19.1 ท่ีปรึกษากองทุนรวมซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย เช่า หรือหา
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย ์ เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวมทั้งน้ีท่ีปรึกษาดงักล่ำวจะตอ้งเป็นบุคคล
ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพยห์รือกำรพฒันำกอสงัหำริมทรัพยไ์ม่นอ้ย
กวำ่ 5 ปี 
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19.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม การ
ระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพ่ือการลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแต่งตั้งเปล่ียนแปลง หรือ 
ยกเลิกโดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหนา้ท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/
หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

19.3 ท่ีปรึกษาอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม หรือการ
จดัการกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางวศิวกรรม เป็นตน้ 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกท่ีปรึกษาของกองทุนรวมโดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมี
หน้าท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษาใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

20.   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งนิติบุคคลอ่ืนใดเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ โดยท่ีนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหนา้ท่ีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ทั้งน้ีบริษทัจดัการจะ
ด าเนินการแจง้การแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมค ารับรองวา่นิติบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตามท่ี
ก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
อน่ึง เม่ือปรากฏวา่ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์าดคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระท าผิดหน้าท่ีหรือขอ้ก าหนดในสัญญาแต่งตั้ง บริษทัจัดการจะท าการถอดถอนผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว และมีหนงัสือแจง้การถอดถอนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยน์ั้นต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีถอดถอน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะมีหนงัสือแจง้ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

21. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

21.1 การขอรับหนังสือช้ีชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม  

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขาย (ถา้มี) จดัส่ง
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พร้อมกบัค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูท่ี้สนใจจะลงทุน และบริษทัจดัการจะจดั
ให้มีหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

 ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขาย ในวนัและเวลาท าการ  
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21.2  วธีิการ วนัเวลา และราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

 วธีิการจองซื้อหน่วยลงทุน  

 ในกรณีการจองซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการ
กองทุนรวมคร้ังแรกให้กบัผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่  250 ราย โดยแบ่งลกัษณะประเภทของผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) ผู้ลงทุนกลุ่มที ่1  บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีเสนอขายทั้งหมดให้แก่ผูจ้องซ้ือพิเศษ  และ    เจา้ของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  

(2) ผู้ลงทุนกลุ่มที ่2 บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขายทั้งหมด ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป  

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือโดยผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 (ผูจ้องซ้ือทัว่ไป) บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ี
จะน าหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไป มาเสนอขายและจดัสรรให้กบัผูจ้องซ้ือพิเศษได ้และ
ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไป เหลือจากการจองซ้ือโดยผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือพิเศษ 
บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัเจา้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะ
ลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวได ้

 ในการจองซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนต่างดา้วไดไ้ม่เกินร้อยละ 
49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ผูส้นใจลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใน
ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท่ี้  

1. บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

2. ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการแลว้สามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

 เง่ือนไขการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ ผูส้นบัสนุน
การขาย (ถา้มี)ไดต้ามวนั เวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน โดยจะตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมทวคูีณของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) 

(2) ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือให้แก่บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขาย (ถา้มี) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและใบจองซ้ือหน่วย
ลงทุนใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน 

(3) กรณีมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษทัจดัการจะจดแจง้ช่ือผู ้
ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือ
แรกในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ดีหาก
ผูจ้องซ้ือประสงคเ์ป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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(4) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเร่ืองของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ 
และภาษีต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(5) ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน กับบริษทัจดัการ 
จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

(6) เน่ืองจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจ้อง
ซ้ือจะตอ้งแจง้ความประสงคว์า่จะใหน้ าหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนฝากไว ้ณ ท่ี
ใด โดยผูจ้องซ้ือสามารถเลือกท่ีจะ 

- ฝากไวท่ี้บริษทันายหน้าคา้หลกัทรัพยท่ี์ตนมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะน าหน่วยลงทุนท่ีได้รับการ
จดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผู ้
จองซ้ือนั้น ๆ หรือ 

- ฝากไวก้บันายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ ซ่ึงจะน าหน่วยลงทุนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในนามของบุคคลท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากบริษทัจดัการเพ่ือผูจ้องซ้ือ 

21.3 การรับช าระ และการเกบ็รักษาเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าซ้ือคร้ังเดียวเตม็จ านวนท่ีจองซ้ือโดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลก
เงินธนาคาร หรือค าสัง่หกับญัชี ธนาคาร หรือวธีิอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีตาม
วนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดไว ้ เพื่อการรับช าระเงินซ้ือหน่วย
ลงทุนโดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซ้ือลงบนดา้นหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน 

(2)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนสามารถน าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตก้ารบริหารของบริษทัจดัการมา
ช าระค่าซ้ือหน่วยของกองทุนไดใ้นวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษทัจดัการจะถือวา่ผู ้
สัง่ซ้ือท าการซ้ือหน่วยลงทุนตามวนัท่ีท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(3)  หลงัจากท่ีบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขาย (ถา้มี) ไดรั้บการจองซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้ง
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูจ้องซ้ือแลว้ บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขาย (ถา้มี) จะออก
ส าเนาใบจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(4)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคารซ่ึงไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ีจองซ้ือ ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม บริษทัจดัการจะถือวา่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท าการจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้

 ในกรณีท่ีวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดน้ั้นเป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือรายนั้น 

 ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต ์หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้องซ้ือบริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือรายนั้น 
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(5)  ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเตม็คา่ จะหกั
กลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้

(6)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดท้ าการจองซ้ือหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน แลว้จะ
เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุมติัจากบริษทั
จดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(7)  บริษทัจดัการจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดไว้
เพ่ือการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงดอกผล (ถา้มี) ในช่วงดงักล่าวทั้งหมด จะน าเขา้เป็นผลประโยชน์
ของกองทุน 

21.4  การคนืเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้ บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้อง
ซ้ือหน่วยลงทุน และใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมส้ินสุดลง หากปรากฏเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้จ้องซ้ือไดไ้ม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย 

(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่านอ้ยกวา่หา้ร้อยลา้นบาท 

(4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(5) จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนต่างดา้วเกินกวา่ ร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณีตามขอ้ (1) – (6) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 14  วนั นับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะ
ช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ 7.5% ต่อปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการช าระเงินค่า
จองซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถว้น 

 หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมในระหวา่งระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการสามารถยติุการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น และใหก้ารอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
นั้นส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานทราบ และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
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เงินท่ีไดรั้บจากการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัท่ีการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมส้ินสุดลง หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการ
เอง บริษทัจดัการช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ 7.5% ต่อปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทั
จดัการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถว้น 

21.5  เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1)   กรณีท่ีบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน ประสงคจ์ะ
จองซ้ือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด 

(2)  กรณีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่
ครบถว้น 

(3)  กรณีบริษทัจดัการเกิดขอ้สงสยัวา่การซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น 
 การฟอกเงิน เป็นตน้ 

(4)   บริษทัจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร  
เช่น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน   ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนเป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษทัจดัการเป็นหลกั 

 21.6  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

 ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการมาก่อนจะตอ้งเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเป็ดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้บริษทัจดัการ ผูจ้ ัดจ าหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขาย (ถา้มี) จนครบถว้น 

 เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงัน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีๆ ไป (บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร) 
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21.7 เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน 

 ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอยา่งอ่ืน  

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ 
-  ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี

บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.  กรณีนิติบุคคล 
-  ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกรรมการผเูมีอ านาจลงนามรับรองความถูกตเอง และ 
-  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตเอง และ 
-  ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตเอง และ 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ อน่ึง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการ เป็น ฉบบัส าเนา 
เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองโดยผูม้อบอ านาจดว้ย และ 

-  บตัรตวัอย่างลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนด
เพ่ิมเติมในอนาคต 

3.  กรณีบุคคลต่างดา้ว 
-  เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นตา่งดา้ว และ ถ่ินท่ีอยูแ่ละ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษทัจดัการ

จะเห็นสมควร 

หมายเหต ุ

-  กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั 

-  ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งให้การรับรองวา่ยินยอมท่ีจะผูกพนัตามขอ้ตกลง และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในโครงการน้ี และ/หรือตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนด ทั้งท่ีไดมี้อยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมใน
ภายหนา้ 
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21.8  การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ภายหลงัจากบริษทัจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย ์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 เม่ือน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถท าการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุน ไดโ้ดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวธีิปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีของผูล้งทุนต่างดา้ว ทางบริษทัจดัการในฐานะนายทะเบียน มีขั้นตอนการควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู ้
ลงทุนต่างดา้วให้ถือไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ดงันั้น การซ้ือขาย
หน่วยลงทุนโดยผูล้งทุนตา่งดา้วจึงจะมีขั้นตอนและอาจใชร้ะยะเวลาด าเนินการมากกวา่ผูล้งทุนไทย ซ่ึงผูล้งทุนต่าง
ดา้วสามารถสอบถามขอ้มูลดงักล่าว ไดจ้ากบริษทัจดัการ และธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย   
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  22.  วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการหรือบริษทัจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะตอ้ง
จดัสรรไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(2) หากผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 จองซ้ือไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมดบริษทัจดัการหรือ
บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิท่ีจะน าหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือออกจดัสรรใหผู้ล้งทุนกลุ่มท่ี 2 

(3) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 จะท าโดยใชห้ลกั "Small Lot First" โดยหากผูจ้องซ้ือท าการจอง
ซ้ือมากกวา่ 1 ใบจองซ้ือต่อ บริษทัจดัการ บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิพิจารณาน าใบจองซ้ือดงักล่าวมารวมกนัและจัดให้เหลือเพียงใบจองเดียว โดยใช้
หลกัการจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซ้ือต ่าสุดก่อน หลงัจากนั้นจึงจะจดัสรรเพ่ิม
เป็นทวคูีณของ 1,000 บาทใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ วน
เป็นรอบๆ  จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการท่ีเปิดเสนอขายซ่ึงไม่รวมถึงจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายและจดัสรรให้กบัผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 หากในการจดัสรรเพ่ิมทุก 1,000 บาท ไม่สามารถจดัสรรให้แก่ผู ้
ลงทุนกลุ่มท่ี 2 ดงักล่าวทุกรายในรอบใด บริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจดัสรรให้แก่ผู ้
ลงทุนกลุ่มท่ี 2 ตามหลกัเกณฑสุ่์มตวัอยา่ง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

(4) ในกรณีท่ีมีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 เป็นจ านวนมาก จนบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไม่สามารถ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซ้ือต ่าสุดได ้บริษทัจดัการหรือบริษทัจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ตามหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร์  

(5) ผูจ้องซ้ือรับรองท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีจองซ้ือหรือน้อยกว่าท่ีจองซ้ือไวต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการ
จดัสรรจากบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือ และ
ยนิยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร 

(6) อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามใบจองซ้ือหน่วยลงทุนใน
กรณีท่ีบริษทัจัดการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนทนัทีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรรหน่วยลงทุนของ ผู ้
 จองซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

(7) ในการจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูจ้องซ้ือนั้น บริษทัจดัการจะจดัสรรดงัน้ี  

  7.1  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวน 
   หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)   เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
   ทั้งหมดใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  1.   กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารอง 
        เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

  2.   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสีย 
    ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

  3.  บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 

   (ข)  เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้าม 
สญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี)โดยบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
ถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 

   ทั้งหมด ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดงักล่าว 
  7.2  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพย ์ท่ี 

กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว รวมกนัไดไ้ม่เกินกวา่หน่ึงในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

7.3 บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก ใหก้บัผูล้งทุนต่าวดา้วไม่เกินร้อยละ 49 ของ 

  จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

23. การเพิม่เงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1  บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเ้ม่ือมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม หรือเพื่อด าเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการ
ลงทุนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน ์

23.2 ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 
(1)  ขอมติในเร่ืองวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน จ านวนหน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุน 

จดทะเบียนท่ีจะเพ่ิม วธีิการก าหนดราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และวธีิการเสนอขายหน่วยลงทุน  โดย
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
(1.1)  กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ทั้งน้ี องคป์ระชุม
ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ทั้งหมด และจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งน้ี การนบัคะแนนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผู ้
มีส่วนไดเ้สียดงัต่อไปน้ี 
(ก)  เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม กรณี

เป็นการเพ่ิมเงินทุนเพ่ือซ้ือ เช่า หรือไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม   
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(ข)  เจา้ของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีกองทุนรวมเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม กรณี
เป็นการเพ่ิมเงินทุนเพ่ือปรับปรุงอสงัหาริมทรัพยใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ 

 (ค)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขายใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง
กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวมในเร่ืองท่ีขอมติ 
(จ)  บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แลว้แต่

กรณี 
ในกรณีท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมบางราย  หากผูถื้อ 
หน่วยลงทุนมีมติคดัคา้นรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทั
จดัการจะไม่ด าเนินการใหมี้การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงักล่าว   

(2)  ขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนตามท่ีได้รับมติจาก 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
 ทั้งหมด 

23.3  เม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.2  แลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)   ขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งจดัส่งร่างโครงการท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมและ

ร่างหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   
(2) เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุน 

เพ่ิมเติม โดยจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวน และจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
การใหค้วามเห็นชอบใหเ้พ่ิมเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง  

 23.4 ในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
  เพ่ิมเติม  หากบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  หากบริษัทจัดการยงัไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษทัจดัการจะแจง้เร่ืองขา้งตน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 
14 วนันับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง  บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น  

(2)  หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว้บริษทัจดัการ
จะลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดย
การลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนท่ีมีการเสนอขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสัดส่วน
ของราคาท่ีเสนอขายและเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้ งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหแ้ลว้เสร็จโดย
ไม่ชกัชา้ 
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24. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัต่อไปน้ี  บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจใน
 การจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  

(1) เงินลงทุนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์  (ไม่รวมก าไร)  

(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือสอบ
ทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น  

(3) รายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุน และด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)   ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวมิใหห้กัออกจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 

(2)   ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) จดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทัจดัการและรายงาน
ประจ าปีของกองทุนรวม เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 

(ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละคร้ัง 

(ค) วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 

25. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจร้อง
ขอ ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ บริษทัจดัการเพ่ือใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ตามขอ้25.2 (4) 

25.2    เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

(1)  โครงการจะใชร้ะบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุน
ท าการบนัทึกช่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้ เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน" และ "ใบ
จองซ้ือหน่วยลงทุน" เม่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 
(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการน าหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือหรือของบุคคลท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากบริษทัจดัการเพ่ือผูจ้องซ้ือ ท่ีมีอยูก่บับริษทัสมาชิกของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ตามท่ีผูจ้องซ้ือแสดงความจ านงไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน 
(3)  ในกรณีของการน าหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือผา่นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) 
หรือการน าหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัจดัการเพ่ือผูจ้องซ้ือนั้น 
นายหนา้คา้หลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าวจะเป็นผูอ้อกหลกัฐานต่างๆ เพ่ือแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง 
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(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทัจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน โดยผูร้้องขอจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี:- 

  (4.1) กรอกรายละเอียดในใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4.2) ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 27 "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม" 

(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้
ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
กรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะ
ใหอ้อกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น 

(4.4) ใบหน่วยลงทุนท่ีออกให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีรายการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนดซ่ึงจะระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผูกพนับริษทัจดัการและประทบัตราส าคญั หรือจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใชเ้คร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยจ์ะอนุญาต
ใหท้ าได ้

26. สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทีป่รึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี 
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี  และบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

 26.1   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.1.1 สิทธิในการด าเนินการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขอ้ง และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน ขอ้จ ากดัการลงทุน และโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติั รวมถึงสญัญาต่าง ๆ ท่ีไดท้ าข้ึน ตลอดจนขอ้ผกูพนัตามใบจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีท าไวก้บัผูถื้อ
หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

26.1.2 สิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หรือหนงัสือเวยีนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได ้ประกาศ ก าหนด 
และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัต่อขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี 

26.1.3 สิทธิในการลาออกจากการท าหน้าท่ีเป็นบริษทัจัดการกองทุนรวมให้กบักองทุนรวมรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษทัจดัการ และ/หรือเลิกโครงการ  

26.1.4 สิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงการหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ
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โครงการ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการอาจเสียช่ือเสียง หรือไดรั้บความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของ
กองทุนรวม 

26.1.5 สิทธิในการด าเนินการจดัการ ในกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยติุโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษทัจดัการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจดัหาบริษทัจดัการอ่ืนมารับ
หนา้ท่ีไดภ้ายในก าหนดเวลา 120 วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามท่ีก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขใน
การเปล่ียนบริษทัจดัการ)  

-  สิทธิในการด าเนินการให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ก าหนด อนุมติั เห็นชอบ 
ผอ่นผนั และ/หรือสัง่การ 

-  สิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงโครงการ ให้เป็นไปตามการสั่งการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายและ/หรือในกรณีท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลง แกไ้ข  เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด อนุมติั เห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน 

-  สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้ งหมดของกองทุนรวมตามท่ี
เห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

-  สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและรักษาไวซ่ึ้งสิทธิและ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง 

26.1.6 สิทธิในการสั่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) แกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แล
ผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 

26.1.7 สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

26.1.8 จดัใหมี้ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ รวมทั้งเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ในนามของกองทุน
รวม ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

26.1.9 จดัส่งและจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญัใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดั
ใหมี้หนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ผูล้งทุน และจดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือ
ช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้บริษทัจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั
พร้อมกบัใบจองซ้ือหน่วยลงทุนใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุน และจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ
ไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและ
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ของผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผูท่ี้สนใจจะลงทุน
ไดต้ลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 

(3) เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลง บริษทัจดัการจะจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไว ้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนา
ใหเ้ม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบหลงัจากท่ีกองทุนรวมไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือหลงัจากวนัท่ีไดมี้
มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จนกวา่จะเลิกกองทุนรวม 

26.1.10 ยืน่จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

26.1.11 ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

26.1.12 น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหาผลประโยชน์ การซ้ือ 
เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์หรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีลงทุนไวต้ามนโยบาย วตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนดในโครงการ โดย
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

26.1.13 ตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบวา่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด โดยวิธีการด าเนินการเป็นไปตาม                  
“หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน” 

26.1.14 จดัสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

26.1.15 จดัใหมี้การประกนัภยัของกองทุนรวมตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

26.1.16 จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

26.1.17 จดัให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

26.1.18 ด าเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ และน าทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมไปฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.1.19 จดัใหไ้ดม้าซ่ึงรายไดแ้ละผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินไดแ้ละผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บั
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.1.20 แต่งตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) เพ่ือให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุน   เพ่ือประโยชน์ในการ
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จดัการกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจัดท าและส่งรายงานการแต่งตั้ ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสญัญากบับุคคลดงักล่าว 
และจะจดัส่งส าเนาสญัญาใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว 

26.1.21 แต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์ เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.22 แต่งตั้ งผู ้บ ริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง เ พ่ือรับผิดชอบเ ก่ียวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย ์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยส์ภาพคล่องตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.23 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไวซ่ึ้งทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

26.1.24 แต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพ่ือการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพ่ือท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม พร้อมทั้งแจง้และจดัส่งส าเนารายงาน
การประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่า พร้อมดว้ยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่
ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั และให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ
รายงานดงักล่าว 

26.1.25 แต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

26.1.26 จัดให้มีผู ้สอบบัญชีของกองทุนรวม  ซ่ึงมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนด 
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี และแจง้ให้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนทราบ  และจดัท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

26.1.27 แต่งตั้งบริษทัจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ือท าหน้าท่ีจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผู ้
โอนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่ม
บุคคลเดียวกนั 

26.1.28 แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดเพ่ือท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนรวม (ถา้มี) อาทิ ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นต่าง ๆ ผูจ้ดัท าประมาณการ ผูต้รวจรับอาคาร ผูดู้แลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ 

26.1.29 จดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจดัให้มี
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและส านกังานใหญ่
ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุน  หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
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อสงัหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนงัสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.1.30 จดัส่ง เอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม  

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์และสัญญาซ้ือ เช่า รับโอนสิทธิ
การเช่า หรือใหสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสือท่ีแสดงการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย รวมทั้ งจัดให้มีข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัและส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุน หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อให้ผู ้
ลงทุนสามารถตรวจดูได ้ โดยหนังสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระส าคญัอย่างน้อยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.1.31 จดัส่งส าเนาสญัญาดงัต่อไปน้ีใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 

(1) สญัญาแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาหรือนบัแต่วนัแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์ ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้ งผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี 

(2) สญัญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์(ถา้มี) และสญัญาแต่งตั้งท่ีปรึกษา (ถา้มี) ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว 

26.1.32 รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งให้ผูมี้หน้าท่ีต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ท่ี
ปรึกษา ผูคุ้มงานก่อสร้าง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามท่ีคณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผูมี้
อ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

 

26.1.33 ด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามท่ีเห็นสมควร 

26.1.34 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของบริษทั
จดัการ 

26.1.35 ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัตามขอ้ 26.1.29 ใหต้ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีซ้ือ เช่า 
จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

26.1.36 ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธนัวาคม แลว้แต่กรณี และจดัให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าดงักล่าว พร้อมทั้งประกาศ



63 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยศ์รีไทย   

มูลค่าดงักล่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั และตลาดหลกัทรัพยร์วมทั้งปิดประกาศไวใ้นท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั้งการ
เปิดเผยช่ือ ประเภท และท่ีตั้งอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนดว้ย  

26.1.37 ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ี
ค  านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั ภายหลงัจากผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองการค านวณดงักล่าว โดยจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลตามขอ้ 26.1.38 และหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีมีการ
เปิดเผยตามขอ้ 26.1.36 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดยพลนั 

26.1.38 จดัท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้นการ
ลงทุนและมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด รวมทั้งจดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ือ
อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 

26.1.39 ด าเนินการเพ่ิมเงินทุน ตามหวัขอ้  “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และลดเงินทุนตามหวัขอ้ 
“การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม”  

26.1.40 ด าเนินการฟ้องร้อง หรือแกต้่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั้งตวัแทนเพ่ือ
กระท าการดงักล่าว 

26.1.41 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัทรัพยสิ์น สิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนท่ีกองทุน
รวมถือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

26.1.42 เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวธีิการจดัการ ตามหัวขอ้ “การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ” 

26.1.43 ยกเลิกกองทุนรวม ตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

26.1.44 แต่งตั้งผูช้  าระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพ่ือท าหน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งท าการอยา่งอ่ืนตามแต่จ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีให้เสร็จส้ิน และแจง้ให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ทราบ 

26.1.45 ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

26.1.46 ปฏิบติัการอ่ืน ๆ เพื่อใหถึ้งซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เงือ่นไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษทัจดัการไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้เปล่ียนบริษทัจดัการ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัจดัการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั โดยท่ีหากสาเหตุ การเปล่ียน
บริษทัจดัการนั้น มิไดเ้กิดจากความผิดพลาดหรือการประกอบหน้าท่ีบกพร่องอยา่งร้ายแรงอนัเกิดจากบริษทั
จดัการโดยตรงแลว้ และบริษทัจดัการบริหารกองทุนรวมยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน
ดงักล่าว บริษทัจดัการมีสิทธิเรียกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีของปี
ล่าสุดตามระยะเวลาท่ีไม่ครบ 5 ปี  

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการ
แกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพ่ิมภาระหนา้ท่ีแก่บริษทัจดัการ และ
บริษทัจดัการไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีต่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ท่ีในการจดัการ
กองทุนรวมต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่
ประสงคท่ี์จะรับหนา้ท่ีต่อไป โดยบริษทัจดัการจะน าเสนอบริษทัจดัการท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงคท่ี์จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่
เอง ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการแตง่ตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค ์หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินงาน 
การบริหารจัดการกองทุน หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไปโดยบริษทัจดัการจะ
น าเสนอบริษทัจดัการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย ์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ท่ีจะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่เอง ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการ
แต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(4) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม ซ่ึงมี
ผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีบริษทัจดัการไดต้่อไปบริษทัจดัการจะยงัคงไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการอตัรา
ท่ีระบุไวใ้นโครงการจนถึงวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบริษทัจดัการ 

 ในการเปล่ียนตวับริษทัจดัการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหด้ าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งบริษทั
จดัการรายใหม่ อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) 
หรือขอ้ (3) ขา้งตน้น้ีจนครบถว้น แต่กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนใด
มารับหนา้ท่ีไดภ้ายใน 120 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าว บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ 
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26.2   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.2.1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ท่ีท าข้ึนกบับริษทัจดัการ 

26.2.2 ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนขอ้
ผูกพนัท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใตบ้ทบญัญติัในมาตรา125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หาก
บริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตาม ใหแ้จง้บริษทัจดัการโดยทนัที  

26.2.3 จดัท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทัจดัการกระท าการหรืองด
เวน้กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัในมาตรา 
125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

26.2.4 เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ 
ผูดู้แลผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของลูกคา้อ่ืน ๆ ภายใตก้ารดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแล
การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ 

26.2.5 ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การเขา้ครอบครองอสงัหาริมทรัพยจ์ากบริษทัจดัการ  

(2) ทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจตราคร้ังก่อนแลว้เสร็จ  

26.2.6 บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพยท่ี์ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจตราใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริง
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

26.2.7 แจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์พบวา่อสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวมช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั 

26.2.8 แจง้ให้บริษทัจดัการจดัให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หม่โดย
พลนั เม่ือผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือมูลค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

26.2.9 ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.2.10 ให้ความเห็นชอบในการท่ีบริษทัจดัการจดัให้มีการประกนัวินาศภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ 
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26.2.11 ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

26.2.12 ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บรักษาโฉนดท่ีดินหรือเอกสาร
แสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น หนงัสือกรมธรรมป์ระกนัภยั เอกสารอ่ืนใด      ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อสงัหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์และในกรณี
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในอสงัหาริมทรัพยน์ั้น เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญา
โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้
ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ได ้หรือบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน  

26.2.13 รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดังกล่าวข้างต้นเ ก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทุนรวม เพ่ือให้
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.2.14  รับรองความถูกตอ้งของการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการได้ค  านวณไวแ้ลว้ ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่า การค านวณดงักล่าว
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.2.15  จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปน้ีใหบ้ริษทัจดัการ 

(1) รายละเอียดเก่ียวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกส้ินวนัท าการท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 

(2) รายงานเก่ียวกบัเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพยท์ุกส้ินวนัท าการ 

26.2.16 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการค านวณและจดัท ารายงานตามขอ้ 26.2.14 และ ขอ้ 26.2.15 ขา้งตน้ 
ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะใชข้อ้มูลซ่ึงไดจ้ากบริษทัจดัการหรือบุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

26.2.17 รายงานท่ีได้รับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 26.2.14 และรายงานท่ีได้จัดท าโดยผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 26.2.15 ขา้งตน้ให้ถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการ หากบริษทัจดัการ
มิไดท้กัทว้งภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

26.2.18 ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนและ/หรือฟ้องร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน หรือ
เม่ือไดรั้บค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้
ผูดู้แลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้

26.2.19 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งผูช้  าระบญัชีเพ่ือการเลิกกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามอตัราท่ีจะไดต้กลงกนัและจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือไดรั้บแจง้การแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีจากบริษทัจดัการ ใหส่้งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอ่ืน ๆ ของ
กองทุนรวมแก่ผูช้  าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทุนรวม 

(2) ดูแลรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม จนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จส้ิน 



67 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยศ์รีไทย   

(3) ดูแลใหผู้ช้  าระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ในกรณีท่ีผูช้  าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตราดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์
จะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตามสมุดทะเบียนเม่ือไดรั้บค าสัง่จากผูช้  าระบญัชี 

26.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม รับเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของกองทุนรวม และ
น าเขา้ฝากในบญัชีออมทรัพยแ์ละ/หรือบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ 

26.2.21 จ่ายค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ  

26.2.22 มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.2.23 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

26.2.24 รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษทัจดัการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกบับริษทัจดัการ และ/หรือกองทุนรวม จากการท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท า หรือละเวน้การ
กระท าภายใตส้ญัญา หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และซ่ึงเกิดข้ึน
จากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระท าตามหน้าท่ีโดยเจตนาทุจริตของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท างานให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ ความเสียหาย
ดงักล่าว รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ในขั้นตอนการขออนุมติั
ภายในของผูดู้แลผลประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการภายใตส้ัญญา หรือ
ตามโครงการจดัการกองทุนรวม 

26.2.25 ตกลงใหผู้แ้ทนของบริษทัจดัการของกองทุนรวม หรือผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมเขา้ตรวจนบัทรัพยสิ์น 
หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนรวมท่ีเก็บรักษาไวห้รืออยูใ่นความครอบครองของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผูดู้แลผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใด ๆ 
แก่บริษทัจดัการในการด าเนินการตามท่ีก าหนดในสัญญา หรือในโครงการจดัการกองทุนรวม รวมถึง
การส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีบริษทัจดัการ  หรือผูมี้อ านาจตามกฎหมายร้องขอ  

26.2.26 รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบักองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละเวน้กระท าโดย
ทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัควร หรือโดยเจตนาของผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือเจา้หนา้ท่ี พนกังาน ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบติั
ตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ 

26.2.27 ตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวม และให้ความเห็นและค ารับรองรายงานการประเมินของบริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุน ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์น
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการกองทุนรวมและเห็นวา่เป็นธุรกรรมท่ีมีธรรมเนียมทางการคา้ปกติ
เสมือนการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’ s length transaction)  
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26.3   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) 

ท่ีปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.3.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการใหค้  าปรึกษาท่ีไดต้กลงกนั 

26.3.2 ให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

26.3.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวมและตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมของท่ีปรึกษา ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาราย
ใหม่ บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษารายใหม่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษารายใหม่ และจะจดัส่งส าเนาสญัญาใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท า
การนบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว  

26.4   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยมี์สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

26.4.1 ไดรั้บค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมตามสัญญาการจา้งท่ีท าข้ึน
ระหวา่งบริษทัจดัการกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

26.4.2 ดูแลรักษาและจดัการอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมในแต่ละวนัให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และท า
รายไดแ้ก่ทรัพยสิ์นตลอดเวลา รวมทั้งบริหารอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

26.4.3 จดัเก็บรายรับจากการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

26.4.4 ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวม 

26.4.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

26.5   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

26.5.1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพยสิ์น หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมตาม
สญัญาท่ีท าข้ึนระหวา่งบริษทัจดัการกบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

26.5.2 ท าหนา้ท่ีในการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

26.6   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.6.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้ค  าปรึกษา
ทางการเงินท่ีไดต้กลงกนั 
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26.6.2 ใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพยสิ์น รวมถึงการเพ่ิมเงินทุน  

26.6.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสญัญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

27 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
  27.1 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

                รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 
   (1)   ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
         -  ในการเสนอขายคร้ังแรก   :             ไม่เรียกเก็บ 
          -  ในการเพ่ิมเงินทุน   :             ไม่เรียกเก็บ 
   (2)   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  :             ไม่เรียกเก็บ   
   (3)   ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน   :    ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 

(4)   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร   :                            ไม่เกิน 100  บาทต่อรายการ 
       แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

 (5)   อ่ืน ๆ (ระบุ)    : ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจ าน าหน่วยลงทุนกบันาย 

    ทะเบียนหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนาย 

    ทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษทัจดัการ หรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจ่ายจริง 

 27.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
(2)  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมได้ เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ ในอตัราไม่เกิน 30,000 บาทต่อคร้ัง 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
(4)  ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 

ตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีระบุในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม  

(5)  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) 
 (5.1) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุนรวมรายปี 
  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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 (5.2) ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวม เช่น ค่าท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าท่ี  
  ปรึกษาผูคุ้มงานก่อสร้าง ค่าจา้งวศิวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นตน้ ตามท่ีจ่ายจริง  
(6) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
  ก)     กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุน : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจ านวนเงินท่ีระดมทุนไดใ้นแต่ละคร้ัง 
  ข)     กรณีอ่ืนๆ : ตามท่ีจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

(7)   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน 
ตามท่ีจ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 15,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุมแต่ละคร้ัง เฉพาะในกรณีท่ีจัดให้มีการ
ประชุม หรือในจ านวนอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(8)  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

(8.1)  ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ่้ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(8.2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 
(8.3) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
(8.4)  ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์เช่น ค่าใชจ่้ายทางการตลาด รวมถึงค่า

โฆษณาประชาสมัพนัธ์การส่งเสริมการขาย (ท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีไม่ได้
เรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม) ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าน ้ ามนั เป็นตน้ 

(8.5)  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และ/หรือก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงและ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนรวมลงทุนไวห้รือมีไว ้

(8.6)  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับช าระหน้ี    
ใด ๆ หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล    เพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการ 

(8.7)  ค่าใชจ่้ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสารเป็นตน้ 

(8.8)  ค่าจดัท า จดัพิมพ ์ ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินใบก ากบัภาษี และ
แบบฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(8.9) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือช้ีชวนหน่วยลงทุน รายงานผูถื้อหน่วยลงทุนรายงานประจ าปี 
ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(8.10)  ค่าใชจ่้ายในการจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ประกาศการแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ และ/หรือ ข่าวสารถึงผู ้
ถือหน่วยลงทุน 

(8.11)  ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ค่า
โทรศพัท ์ค่าจดัส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็นตน้ 
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(8.12)  ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุนเช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่า
โทรสาร เป็นตน้ 

(8.13)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและ/หรือท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนการ
ขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

(8.14)  ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุนรวม 
(8.15)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานและการบริหารทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและ

บริษทัจดัการ เช่น ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี(ถา้มี) ค่าใชจ่้ายในการยึดทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจัดการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเม่ือได้
รับค า สั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดีทางศ า ล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง 
ค่าใชจ่้ายในดา้นนิติกรรมค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

(8.16)  ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้ายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ 
(8.17)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม 
(8.18) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยราชการเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย เป็นตน้ 
(8.19)  ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการแลว้เสร็จ (ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่

ระหวา่งการก่อสร้าง) 
อตัราค่าธรรมเนียมขอ้ 27.2 เป็นอตัราตามท่ีจ่ายจริง ของกองทุนรวมท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีภาระตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขอ้ 27.2 (1) (2) (3) (4) (5) ขอ้ยอ่ย (5.1) โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชี
ของกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือตามระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร  

บริษทัจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในขอ้ 27.2 (5) ขอ้ยอ่ย (5.2) และขอ้ (6)- (8) ในงวดเดียว
หรือเฉล่ียตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม โดยมีก าหนดการจ่ายตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร   

ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวชิาชีพบญัชี 

  27.3  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดเ้รียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
(1)   ค่าธรรมเนียมผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 
 ในการเสนอขายคร้ังแรกและคร้ังต่อไปในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00  ของจ านวนเงินท่ีจ าหน่าย 
(2) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม (ซ่ึงไม่รวมค่าธรรมเนียมตามขอ้ (1)) 
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(2.1)   ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนรวม เช่นค่าธรรมเนียมในการ
จัดตั้ งกองทุนรวม และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม การเตรียมและ
จดัท าเอกสารสญัญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้ 

(2.2)  ค่านายหนา้ในการซ้ือ จ าหน่าย หรือโอนสิทธิในอสงัหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ
3.00 ของมูลค่าซ้ือขาย 

(2.3)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพ่ือการจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย ์ทรัพยสิ์น 
หลกัทรัพยข์องกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่าย ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

(2.4) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ตามท่ี
จ่ายจริง เช่น ค่านายหนา้ซ้ือขาย ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของคา่ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์เม่ือมี
การซ้ืออสังหาริมทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายอสังหาริมทรัพย์ เม่ือมีการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายอสังหาริมทรัพยค์่าใชจ่้ายในการ
โอนอสงัหาริมทรัพย ์หรืออสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

(2.5) ค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้อบ
วิชาชีพทางบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทุนของผูเ้ช่า (ก่อนจัดตั้ ง
กองทุน) ค่าใชจ่้ายจดัท ารายงาน หรือบทวจิยั 

(2.6) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย  
ในการเสนอขายคร้ังแรก ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในกรณีท่ีกองทุนรวมตอ้งการเพ่ิมทุนหรือ
ต้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนรวมให้ผู ้ท่ีสนใจทราบ หรือการ
ประชาสมัพนัธ์ อ่ืนใดตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด จะเรียกเก็บ
ตามอตัราท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคร้ัง  
นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหน้กัลงทุนทราบเก่ียวกบักองทุน
รวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปีบญัชี 

(2.7) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นคร้ังแรก 

27.4   การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย 
 กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย บริษทัจดัการจะด าเนินการไดต้่อเม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และเม่ือไดรั้บมติแลว้จะด าเนินการแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัตามวธีิการดงัต่อไปน้ี  

  (1.1)  ประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และ 

   (1.2)  ติดประกาศไว ้ณ ส านกังานของบริษทัจดัการทุกแห่ง  
    โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีไดรั้บมติภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ี 
   แจง้มติกบัผูถื้อหน่วยลงทุน  
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28.    วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

 28.1 บริษทัจดัการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ณ วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและ 
เดือนธนัวาคม แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี มูลค่าท่ีค  านวณไดด้งักล่าวตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่การค านวณมูลค่า
ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัการประเมินค่าทรัพยสิ์นไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงโดยมีรายละเอียดตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 28.2 การค านวณและประกาศมูลค่าตามขอ้ 28.1 บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัน้ี 
  (1)   ค  านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม 
   ตามหลกัสากล 

(2)   ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก 
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ีห้าท้ิงใน
กรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามวรรคหน่ึง  บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้ น 
รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

 28.3   การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 28.1 บริษทัจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัและ 
ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์พร้อม
ทั้งเปิดเผยช่ือ ประเภทและท่ีตั้งอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 

28.4  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีค  านวณตามขอ้ 28.1 อนัมี 
ผลกระทบต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั  บริษทัจดัการจะเปิดเผย
เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 28.3  และหากเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีมีการเปิดเผยตามขอ้ 28.3 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดย
พลนั 

 28.5 ในการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะค านวณตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 
      (1)   อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่า 

 หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด แลว้แต่กรณี เวน้แต่การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมคร้ังแรก  บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แลว้แต่กรณี 

      (2)   ทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการจะก าหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด 
    โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29. การจดัท ารายงานให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

 29.1 รายงานของกองทุนรวม 

  บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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  29.2   รายงานการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

   บริษทัจดัการจะจดัส่งหนังสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่ 
วนัท่ีลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าว 
ไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุน
หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสือสรุปขอ้มูล 
ตอ้งมีสาระส าคญัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัตามวรรคหน่ึงให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการ
จัดส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี ภายในวนัท าการถัดจากวนัซ้ือ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ 
กองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

  29.3   รายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัสร้างไม่เสร็จ 
     กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานความคืบหนา้
ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีลงทุนจนกวา่การก่อสร้างดงักล่าวจะแลว้เสร็จ และจดัส่งใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว  ทั้งน้ี  บริษทัจดัการจะเปิดเผยความคืบหนา้ 
ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการดว้ย   
  เ ม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษทัจดัการจะแจง้ความคืบหนา้ขา้งตน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

30. การประเมนิค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมนิค่าทรัพย์สิน     

 30.1 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 2 รายเพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี   
  (1)   ก่อนท่ีจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์  
  (2)   ก่อนท่ีจะจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 30.2 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1  รายเพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ทุก 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

(2)   ผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยส าคญั  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุน
รวมไดรั้บการแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์ 

 30.3 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1 รายเพ่ือท าการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ 

30.4  ในการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นเพ่ือท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า  บริษทัจดัการ
จะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ังไม่ได ้

30.5 บริษทัจัดการจะส่งส าเนารายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
พร้อมดว้ยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนัและให้ส านกังานภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ 
รายงานดงักล่าว 
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31. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี  31 เดือนธนัวาคม ของทุกปี 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 

32.      สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1   สิทธิในการรับเงินปันผล 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์
ท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเฉพาะหน่วย
ลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

 

32.2   สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ 
โดยบริษทัจดัการจะท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวธีิการจดัการกองทุนรวม เม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมในจ านวนเสียง
ในการขอมติ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 8. หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหัวขอ้ “การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน
รวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ” 

32.3  สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป โดยบริษทัจดัการจะจดั
ใหมี้ผูช้  าระบญัชีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้ าเนินการให้มีการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืน คืน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดในขณะท่ีเลิกกองทุนรวม 

32.4   สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทุน” 

32.5   สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
32.5.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  
 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 
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32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทุนรวม 
 ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 8 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นโครงการ  
32.5.3 สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

33. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ  

33.1  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการกรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าสัง่  

 ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการเปล่ียนแปลง แก้ไข ประกาศ
ก าหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผนัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการจดัตั้งและจดัการ และ/
หรือวธีิการบริหารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ
ปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ บริษทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมให้
เป็นไปตามท่ีกฎเกณฑท่ี์แกไ้ขดงักล่าว   

33.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการกรณีอ่ืน ๆ  

)1(  บริษทัจดัการสามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการนอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 32.1 ไดโ้ดยไดรั้บมติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวธีิจดัการกองทุนรวม ไดก้ระท าโดยมีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน
ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข 

)2(  บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายและ
เปิดเผยผา่นส่ือของตลาดหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและจะประกาศทางหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ี
ไดมี้มติแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

 อน่ึง บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรั้บ
ความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่สญัญาของกองทุนรวม 
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34. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม     

บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดงัน้ี 
34.1     เม่ือกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ 35 ราย ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว 
34.2 เม่ือจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต ่ากวา่ 500 ลา้นบาท เม่ือค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุน

รวมในวนัท าการถดัไป เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์  
 34.3  เม่ือบริษทัจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพ่ิมเติมนั้นได ้โดยบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 23.4 แลว้ 

34.4    เม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวม   
 34.5    เม่ือครบอายโุครงการ (ถา้มี) 
 

35. การช าระบญัชีของกองทุนรวม และวธีิการเฉลีย่เงนิและหรือทรัพย์สินอืน่คนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ
 จดัการกองทุนรวม     

เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว้ บริษทัจัดการจะจัดให้มีผูช้  าระบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระ 
บญัชีเพ่ือท าหน้าท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ 
ทรัพยสิ์นคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยูต่ามสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การช าระบญัชีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนด เม่ือช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

36. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  
ไม่มี    

37. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท า
ประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทน
ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิด
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 
วนันับแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุ
จ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว อยา่งไรก็ดี หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยศ์รีไทย   

38. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

เหตุของการจดัประชุม 
          (1)  บริษทัจดัการ เรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
          (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดร้องขอใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

39. อืน่ ๆ 
 39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนรวมใช้บริการบุคคลอืน่ 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
39.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

39.1.2 ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้
กองทุนรวมไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนรวมนั้นดว้ย  
อน่ึง บริษทัจดัการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษทัจดัการจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการอนั
เน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้เน่ืองจากเป็นขอ้ห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท า เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจดัให้แก่บริษทัจดัการ หรือพนกังานของบริษทั
จดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุน
อาจขอดูแนวทางน้ีได ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีของกองทุนรวมดว้ย 

39.2 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์หรือ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นผูดู้แล
สภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพ่ือท าหนา้ท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือรักษาสภาพคล่อง
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 


