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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1   

ค าจ ากัดความ 

กองทุน/กองทุนรวม  หมายถึง  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไปซือ้
หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 รวมทัง้ประกาศ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

กฎหมายหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ กฎ ระเบียบ ค าสัง่ หนงัสอืเวียน หนงัสอื
ซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสือผ่อนผนัและกฎหมายอื่นใด
ที่เก่ียวข้อง  ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

การประเมินค่า   หมายถึง    การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนโดยเป็น
การประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน 
เง่ือนไขและข้อจ ากดัทางกฎหมาย ข้อจ ากดัอื่นของการ
ใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
และรายละเอียดอื่นที่ เก่ียวข้อง รวมทัง้การส ารวจ
ทรัพย์สนิตามสภาพท่ีเป็นอยู่  

การสอบทานการประเมินค่า  หมายถึง       การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มี
การส ารวจทรัพย์สนิ 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์   หมายถึง    การดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยู่ใน
สภาพที่ ดี และพ ร้อมที่ จ ะ ใช้ห าผลป ระ โยช น์ ได้
ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย  ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สน. 25/2552 รวมทัง้การ
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บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และ/
หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ก าหนด 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง กลุม่บคุคลเดียวกนัตามประกาศ ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์          
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม  

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดัส
เตรียล 1 

จ านวนเงนิทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จ านวน เงินทุนที่ ก องทุน ระดมทุน ได้  และน าไป                 
จดทะเบี ยน เป็ นกองท รัพ ย์สิ น ไว้กับ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม  

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายช่ือ               
ที่ ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความ
เห็ น ช อ บ บ ริ ษั ท ป ระ เมิ น มู ล ค่ า ท รัพ ย์ สิ น แ ล ะ                        
ผู้ประเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2522 
และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง     หมายถึง บคุคลที่เก่ียวข้องของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เป็นต้น ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ก าหนด
ในประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สน. 
29/2549 เร่ือง การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์
ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ หมายถึง บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการตามประกาศ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิ ธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2552 และ                    
ทีไ่ด้แก้ไขเพิ่มเติม 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผู้จัดการกองทุนรวม   หมายถึง ผู้ ที่ ท าห น้ าตัดสิ น ใจลงทุน  ห รือจ าหน่ าย ไป ซึ่ ง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์   หมายถึง  ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ที่มี
   คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
   ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิของ
   ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
   ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม  

ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1   หมายถึง เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2  หมายถึง นักลงทุนทั่วไปนอกจากผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคล 
นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทประกนัภยั บริษัทประกนัชีวิต เป็นต้น 

ผู้ลงทุนต่างด้าว หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดิน
เสมือนคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
กฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ แล้วแตก่รณี 

ผู้สอบบัญช ี หมายถึง  ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ใน
บญัชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ท า
หน้าที่ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง  นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ท า
หน้าที่ ในการบ ริหารหรือจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุ 
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ที่ปรึกษา  หมายถึง  บคุคลที่รับให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจดัการ
เก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิ ท ธิ ก า ร เช่ า อ สั งห า ริม ท รัพ ย์  ห รือ ก า รจั ด ห า  
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุน
ซึ่งมีหน้าที่ คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

รายงานการประเมินค่า    หมายถึง    รายงานของบ ริษั ทประ เมิ นค่ าท รัพ ย์สินซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัการประเมินคา่หรือการสอบ
ทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลกัตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานดงักลา่ว  

รายได้ประจ า   หมายถึง    รายได้ที่เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจ าที่กองทุนรวม
ได้รับเนื่องจากการให้บุคคลอื่นใช้อสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงดอกเบีย้ของรายได้ดงักลา่วด้วย 

สถาบันการเงนิ  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืม
ของสถาบนัการเงิน  

ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สน. 25/2552  หมายถึง  ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สน. 
25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้
และจัดการ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 28 
กรกฎาคม 2552 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

หน่วยลงทุน  หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  หมายถึง  มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหกัด้วยหนีส้ิน ซึ่งค านวณ
ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  

จ านวนเงนิทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จ านวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได้ และน าไปจด
ท ะ เบี ย น เป็ น ก อ งท รัพ ย์ สิ น ไ ว้ กั บ ส า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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วันท าการ  หมายถึง  วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  

หน่วยลงทุน  หมายถึง   หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง   มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหกัด้วยหนีส้ิน ซึ่งค านวณ
ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  

วันท าการ  หมายถึง  วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
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ชื่อบริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  
    (ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED) 

ที่อยู่บริษัทจัดการ :  989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์  ชัน้  9, 24   ถนนพระราม 1  แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั      
กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  :  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1   

1.2  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Thai Industrial Fund 1 

1.3  ช่ือยอ่  :   TIF1 

1.4   ประเภทโครงการ  :  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
   โดยบริษัทจดัการจะยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   เพื่อให้รับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6  อายโุครงการ  :       ไมก่ าหนดอายโุครงการ 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย   
และมูลค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ  :  900,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาท) 

2.2  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ  :  10 บาท  

2.3  จ านวนหนว่ยลงทนุ  :  90,000,000 หนว่ย (เก้าสบิล้านหนว่ย) 

2.4  ประเภทหนว่ยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  

2.5 การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

 (1) จ านวนเงินทนุท่ีเสนอขาย  505,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าล้านบาท) 

 (2) จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย  50,500,000 หนว่ย (ห้าสบิล้านห้าแสนหนว่ย) 

 (3) ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 10 บาท 

 (4) มลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้  10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาท) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท 
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2.6 การเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม ครัง้ที่ 1 

 (1) จ านวนเงินท่ีเสนอขายเพิ่ม  395,000,000 บาท  (สามร้อยเก้าสบิห้าล้านบาท) 

 (2) จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายเพิ่ม 39,500,000 หนว่ย  (สามสบิเก้าล้านห้าแสนหนว่ย) 

 (3) ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 10 บาท 

(4) มลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้  ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุเดิม : 

อตัราสว่นการเสนอขาย 1 หนว่ยลงทนุเดิม  ตอ่ 0.78 หนว่ยลงทนุ
ใหม ่   

ส ำหรบับคุคลในวงจ ำกดั : 

หากมีหนว่ยลงทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม  
บริษัทจดัการจะพิจารณาเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั  ตามวธีิการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

 เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทัง้ในและตา่งประเทศ โดยน าเงินที่ได้จาก
การระดมเงินทุนไปซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์     
และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ
จ าหน่ายทรัพย์สนิตา่งๆ ท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่วา่จะเป็นการให้เช่า และ/หรือขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงการลงทนุใน
ทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลกัทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

4. นโยบายการลงทุน 

4.1 การลงทนุครัง้ที่ 1 

บริษัทจดัการได้ระดมเงินทนุโดยการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุต่อประชาชนทัว่ไป เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
505,000,000 บาท  โดย ณ วนัท่ี 16 มิถนุายน 2548  กองทนุได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แล้วเสร็จทกุรายการ 
ในที่ดิน และสิ่งปลกูสร้าง  จ านวน 12 แปลง ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และ         
สวนอตุสาหกรรม รวม 5 แหง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง จ านวน 8 แปลง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์    

กม.59-60 อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
2.  ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง ซึง่ตัง้อยูท่ี่สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ อ าเภอบาง

กะดี  จงัหวดัปทมุธานี  
3.  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1 แปลง ซึ่งตัง้อยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน   

กม.46 จงัหวดัปทมุธานี  
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4.  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1 แปลง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

5.  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1 แปลง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง                      
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

โดยมีรายละเอียดของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง ช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ราคาท่ีจะซือ้ ราคาประเมินและ ประมาณ
การรายได้จากค่าเช่าและคา่บริการ ปรากฏตาม “ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ-การลงทนุ
ครัง้ที่ 1” 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครัง้ที่ 1 
 
1. ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เอซีเอสที แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จ ากดั 
 
ล าดับ
ที่ 

เขตอุตสาหกรรม/ 
นิคมอุตสาหกรรม 

แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตัง้ที่ดิน พืน้ที่ รายละเอียดอาคารที่ตัง้อยู่บนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

 (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาซือ้ 

1. ไฮเทค G8/11 44944 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว  

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั  
33,600,000 35,937,550 28,551,786 

2. ลาดกะบงั 
 (เขตสง่ออก) 

E3131 48275 แขวงล าปลาทิว (คลองสีออก) 
เขตลาดกระบงั (แสนแสบ) 
กรุงเทพมหานคร 

2 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว  

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
25,000,000 27,236,880 21,448,214 

รวม 58,600,000 63,174,430 50,000,000 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครัง้ที่ 1 (ต่อ) 
 
2. ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ล าดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 

แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตัง้ที่ดิน พืน้ที่ รายละเอียดอาคารที่ตัง้อยู่บนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาซือ้ 

3. ไฮเทค E5/1-

1 
475
3 

ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 3 งาน 28 ตาราง
วา 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั  
41,700,000 34,355,610 38,035,280 

4. ไฮเทค E5/1-

2 
479
18 

ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 3 งาน 20 ตาราง
วา 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
34,200,000 35,284,140 34,748,899 

5. ไฮเทค G8/1 478
86 

ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 1 งาน 28 ตาราง
วา 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั  
34,800,000 21,780,333 26,136,400 

6. ไฮเทค G8/15 478
75 

ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1 ไร่ 3 งาน 68 ตาราง
วา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
24,000,000 21,758,553 22,883,774 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครัง้ที่ 1 (ต่อ) 

 
2. ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ล าดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 

แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตัง้ที่ดิน พืน้ที่ รายละเอียดอาคารที่ตัง้อยู่บนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาซือ้ 

7. ไฮเทค G8/16 47874 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 5 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
24,000,000 21,758,553 22,883,774 

8. ไฮเทค G8/24 5825 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 งาน 10 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
31,500,000 35,284,140 33,398,633 

5823 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3 งาน 80 ตารางวา 

 

5822 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1 งาน 35 ตารางวา 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครัง้ที่ 1 (ต่อ) 
 
2. ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ล าดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 

แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตัง้ที่ดิน พืน้ที่ รายละเอียดอาคารที่ตัง้อยู่บนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 
48) 

ราคาซือ้ 

9. บางกะด ี แฟลต 
อตุสาหก
รรม 

38729 ต าบล บางกะดี  
อ าเภอเมืองปทมุธานี 
จงัหวดัปทมุธานี  

6 ไร่  52 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชัน้ 

จ านวน 1 หลงั 

183,000,000 152,342,190 165,703,659 

10. บางปะอิน 79 33686 ต าบลคลองจิก  
อ าเภอบางปะอิน (พระราชวงั) 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4 ไร่  27 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว  

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
48,000,000 47,664,540 47,841,672 

11. นวนคร A039 13249* ต าบล คลองหนึ่ง (คลอง 1 
ตก) 

อ าเภอ คลองหลวง 

จงัหวดั ปทมุธานี (ธัญบรีุ) 

3 ไร่  41 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว  

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

21,600,000 23,832,270 22,720,600 

13247* ต าบล คลองหนึ่ง (คลอง 1 
ตก) 

อ าเภอ คลองหลวง 

จงัหวดั ปทมุธานี (ธัญบรีุ) 

1 งาน 99 ตารางวา 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครัง้ที่ 1 (ต่อ) 

2. ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

ล าดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 
นิคมอุตสาหกรรม 

แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตัง้ที่ดิน พืน้ที่ รายละเอียดอาคารที่ตัง้อยู่บนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาซือ้ 

12. ไฮเทค G8/13 47881 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว 

มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

25,200,000 28,750,040 26,980,322 

52705 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 

17 ตารางวา 

รวม 468,000,000 422,810,369 441,333,013 

รวมทัง้สิน้ 526,600,000 485,984,799 491,333,013 

 -  ราคาที่จะซือ้ทัง้สิน้ 491,333,013 บาท 

-  ราคาประเมินรวม   526,600,000 บาท ณ วนัที่ 5 เมษายน 2548 โดยบริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซลั จ ากดั 

-  ราคาประเมินรวม   485,984,799 บาท ณ วนัที่  5 เมษายน 2548 โดยบริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากดั 

-  ประมาณการรายได้จากคา่เชา่โรงงานและคา่บริการประมาณปีละ 55 ล้านบาท ทัง้นี ้ประมาณการรายได้ดงักลา่วเป็นการประมาณการจากรายได้ของโรงงานในปัจจบุนั  มิได้เป็นสิ่งยืนยนัผลการด าเนินงานในอนาคต  

ทัง้นี ้ ประมาณการรายได้จากคา่เชา่โรงงานและคา่บริการดงักลา่วข้างต้น  เป็นรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวม 

- บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามรายการล าดบัที่ 3 – 12   ที่กองทนุจะลงทนุ ตามที่ปรากฏใน“ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุจะ
ลงทนุ”  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุจะท าการลงทนุครัง้แรก 

หมำยเหตุ :   *       ที่ดินที่ตัง้ทรัพย์สินดงักล่ำวได้จดภำระจ ำยอมเพือ่เป็นถนน ทำงเดิน ชำนถนน และอืน่ๆ ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 967 ซ่ึงเป็นของบริษัท นวนคร จ ำกดั  ทัง้นี ้กำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำวได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เรียบร้อยแล้ว 
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อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 10 แปลงที่ปรากฏในตารางสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ-การลงทนุ
ครัง้ที่  1 ดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือบริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะซือ้อสังหาริมทรัพย์ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
(แล้วแต่กรณี)   แต่ไม่สามารถซือ้อสังหาริมทรัพย์บางรายการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่ เกิดขึน้กับ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว   หรือเหตอุื่นใดที่มีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วและบริษัทจดัการเห็น
ว่าเหตุดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลือกซือ้
อสงัหาริมทรัพย์เฉพาะบางรายการท่ีระบไุว้ข้างต้นตามที่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการลงทนุของกองทนุ 
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ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน – การลงทุนครัง้ที่ 1 

 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1 มีนโยบายลงทนุโดยเร่ิมแรกลงทนุซือ้โรงงานอตุสาหกรรม 
ให้เชา่ของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 10 โรง และของบริษัทเอซีเอสท ี
แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จ ากดั จ านวน 2 โรง  โดยมีข้อมลูทัว่ไปของโรงงานอตุสาหกรรมทีก่องทนุรวมลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า 

โรงงานอตุสาหกรรมให้เชา่ที่กองทนุรวมลงทนุ เป็นโรงงานของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม  
จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทเอซเีอสที แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จ ากดั โดยโรงงานดงักลา่วเป็นโรงงานมาตรฐานจ านวน 
11 โรง พร้อมอาคารแฟลตอตุสาหกรรม 1 โรง คิดเป็นพืน้ที่ดินรวม 34.705 ไร่  และพืน้ที่โรงงานรวม 24,888 ตารางเมตร 
โดยมีรายละเอียดของโรงงานดงันี ้

 
ล าดับที่ ที่ตัง้ โรงงาน พืน้ที่ดนิ  

(ตารางวา) 
พืน้ที่โรงงาน  
(ตารางเมตร) 

1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/11 910  1,650 
2 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั E3131 1,033 1,080 
3 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค E5/1-1 1,128 1,620 
4 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค E5/1-2 1,120 1,620 
5 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/1 928 999 
6 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/15 768 999 
7 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/16 805 999 
8 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/24 725 1,620 
9 สวนอตุสาหกรรรมบางกระด ี แฟลตอตุสาหกรรม 2,452 8,811 
10 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 79 1,627 1,980 
11 เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร A039 1,440 2,310 
12 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/13 946 1,200  
 รวม  13,882 24,888 

หมายเหตุ    โรงงานทกุโรงมีประกนัภยั โดยยกผลประโยชน์ให้แก่กองทนุรวมหลงัจากด าเนินการโอนให้แก่กองทนุรวม
เรียบร้อยแล้ว 
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2. อัตราการเช่า (Occupancy Rate)  

อตัราการเชา่ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาเป็นดงันี ้ 
 

 นิคมอุตสาหกรรม / โรงงาน พืน้ที่โรงงาน อัตราการเช่าพืน้ที่ (%) 

 สวนอุตสาหกรรม  (ตาราง
เมตร) 

ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/11 1,650 0.00 91.51 100.00 

2 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั E3131 1,080 100.00 100.00 100.00 

3 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค E5/1-1 1,620 100.00 100.00 100.00 

4 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค E5/1-2 1,620 16.99 9.04 41.80 

5 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/1 999 100.00 100.00 100.00 

6 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/15 999 24.66 100.00 100.00 

7 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/16 999 24.66 100.00 100.00 

8 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/24 1,620 100.00 100.00 100.00 

9 สวนอตุสาหกรรรมบางกระดี แฟลตอตุสาหกรรม 8,811 78.26 81.44 85.31 

10 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 79 1,980 100.00 64.66 87.16 

11 เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร A039 2,310 0.00 43.84 100.00 

12 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/13 1,200  0.00 96.17 

 รวม  24,888 64.27 76.56 89.80 

 
                    ยงัไมเ่ปิดให้มกีารเช่า
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3. อายุคงเหลือของสัญญาเช่า   

อายคุงเหลอืของสญัญาเช่าของโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าทีก่องทนุรวมจะลงทนุมีดงันี ้ 
 

อายุสัญญาเช่าคงเหลือ โรงงาน แฟลตอุตสาหกรรม รวม 
น้อยกวา่ 12 เดือน 5 3 8 
12 เดอืน – 24 เดือน 3 5 8 
24 เดอืน - 36 เดือน 3 3 6 
ยงัไมม่ีผู้ เช่า - 1 1 
           รวม 11 12 23 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2548 

 
4. โครงสร้างรายได้ของโรงงาน 

โครงสร้างรายได้ของโรงงานในชว่ง 3 ปีที่ผา่นมาเป็นดงันี ้ 

 หนว่ย : ล้านบาท 
 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

       รายได้รวม 39.185 44.080 50.545 
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4.2 การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน) 

ตามมติผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1 ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัท่ี 12 
มีนาคม 2550  ได้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเงินทนุของโครงการเพื่อลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่เป็นอาคาร
โรงงานจ านวน 14 โรง   พืน้ท่ีโรงงานรวม 18,690 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นพืน้ที่ดินรวม 23 ไร่ 1 งาน 66.3  
ตารางวา  ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม รวม  3 แห่ง ในราคารวมทัง้สิน้ 
391,000,000 บาท โดยบริษัทจัดการจะท าการระดมเงินทุนเพิ่มเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 8 โรง  ซึง่ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ต าบล
หนองไม้แดง  อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

2.  ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 4 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ต าบลบ้านโพ และต าบล
บ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

3.  ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 2 โรง  ซึง่ตัง้อยูท่ี่สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทมุธานี  

โดยมีรายละเอียดของที่ดินและอาคารโรงงาน ราคาที่จะซือ้ ราคาประเมินและประมาณการรายได้จาก 
คา่เช่าและคา่บริการ ปรากฏตามตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทนุรวมจะลงทนุ - การลงทนุ
ครัง้ที่ 2 (เพิ่มทนุ)” และข้อมลูอื่นๆ เก่ียวกบัโรงงานและผู้ เช่า ดงัตอ่ไปนี ้
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน) 

 
ล าดับ
ที่ 

นิคม/สวน 
อุตสาหกรรม 

ช่ือ
โรงงาน 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ พืน้ที่ดิน พืน้ที่อาคาร
โรงงาน 

(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

ราคาประเมิน 
Sallmans* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาประเมิน 
N&A* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาซือ้ 
(บาท) 

1  ไฮเทค F7/6-2 20384 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

1 ไร่ 3 งาน 91 
ตารางวา 

1,650 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

35,200,000 37,600,000 34,950,809 

2 อมตะนคร G11/9 125499 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 2 งาน  
59 ตารางวา 

1,260 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

30,100,000 28,730,000 28,243,902 

3 อมตะนคร G11/10 125498 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 1 งาน  
71.3 ตารางวา 

1,050 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

25,100,000 23,940,000 23,543,787 

4 ไฮเทค F7/6-1 20385 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 11 ตารางวา 1,650 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

33,300,000 37,600,000 34,038,631 

5 อมตะนคร G11/7 122470 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 2 งาน  
12.3 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

27,300,000 27,360,000 26,241,912 

6 อมตะนคร G11/8 122471 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 3 งาน  
51 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

27,300,000 27,360,000 26,241,912 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน)   (ต่อ) 

 
ล าดับ
ที่ 

นิคม/สวน 
อุตสาหกรรม 

ช่ือ
โรงงาน 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ พืน้ที่ดิน พืน้ที่อาคาร
โรงงาน 

(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

ราคาประเมิน 
Sallmans* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาประเมิน 
N&A* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาซือ้ 
(บาท) 

7 ไฮเทค G8/12 47880 และ 
52704 

ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 31 ตารางวา 1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

35,900,000 36,940,000 34,970,013 

8 บางกะด ี BIP 
MB3 

39141 ต.บางกะดี อ.เมือง            
จ.ปทมุธานี 

1 งาน 78 ตาราง
วา 

  900 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 3 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั 

17,800,000 18,360,000 17,360,182 

9 อมตะนคร G11/3 122466 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 3 งาน  
65 ตารางวา 

1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

34,500,000 36,940,000 34,297,882 

10 อมตะนคร G11/5 122468 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 2 งาน  
15.7 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

25,900,000 27,360,000 25,569,781 

11 อมตะนคร G11/6 122469 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 2 งาน  
12 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

25,100,000 27,360,000 25,185,707 

12 อมตะนคร G11/2 122465 ต.หนองไม้แดง  อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 3 งาน  
65 ตารางวา 

1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

33,000,000 36,940,000 33,577,741 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน)  (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

นิคม/สวน 
อุตสาหกรรม 

ช่ือ
โรงงาน 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ พืน้ที่ดิน พืน้ที่อาคาร
โรงงาน 

(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

ราคาประเมิน 
Sallmans* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาประเมิน 
N&A* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาซือ้ 
(บาท) 

13 ไฮเทค G8/20 47893 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 ไร่ 3 งาน  
57 ตารางวา 

1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว  
มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

33,000,000 36,940,000 33,577,741 

14 บางกะด ี BIP 
MB1 

39139 ต.บางกะดี อ.เมือง           
 จ.ปทมุธานี 

2 งาน 47 ตารางวา   900 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 3 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั 

11,000,000 

 

18,360,000 13,200,000 

รวม 23 ไร่ 1 งาน 66.3 ตารางวา 18,690  394,500,000 421,790,000 391,000,000 

 ราคาที่จะซือ้ทัง้สิน้  391,000,000 บาท 

 ราคาประเมินรวม 394,500,000 บาท ณ วนัที่ 23 มกราคม 2550 โดยบริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากดั 

 ราคาประเมินรวม 421,790,000 บาท ณ วนัที่ 23 มกราคม 2550 โดยบริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซลั จ ากดั 

 ประมาณการรายได้จากคา่เชา่โรงงานและคา่บริการส าหรับปี 2550 ประมาณเดือนละ 3.33 ล้านบาท หรือปีละ 40.00 ล้านบาท (บนสมมติฐานประมาณการอตัราเชา่พืน้ที่เฉลี่ยร้อยละ 100 / ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550 
อตัราการเชา่พืน้ที่เฉลี่ยเทา่กบัร้อยละ 100) ทัง้นี ้ประมาณการรายได้ดงักลา่วเป็นการประมาณการจากรายได้ของโรงงาน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550 มิได้เป็นสิ่งยืนยนัผลการด าเนินงานในอนาคต และประมาณการรายได้
จากคา่เชา่โรงงานและคา่บริการดงักลา่วข้างต้น เป็นรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวม  

 บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอสุาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุตามที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะลงทนุ – การลงทนุครัง้ที่ 
2 (เพ่ิมทนุ) ”  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุในการลงทนุครัง้ที่ 2 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการระดมทนุได้ไมเ่พียงพอที่จะซือ้อสงัหาริมทรัพย์ได้ครบทกุรายการตามที่ระบไุว้ข้างต้น  บริษัทจดัการจะเลือกซือ้อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเฉพาะบางรายการตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในตารางสรุป

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุจะลงทนุ - การลงทนุครัง้ที่ 2 (เพ่ิมทนุ) โดยค านึงถึงจ านวนทนุที่บริษัทจดัการสามารถระดมได้ 

หมำยเหต ุ:  
*    ผู้ประเมินอิสระทัง้ 2 รำยใชวิ้ธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินมูลค่ำทรพัย์สิน เนือ่งจำกทรพัย์สินดงักล่ำวมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ ผู้ลงทนุสำมำรถขอดู
รำยละเอียดในรำยงำนกำรประเมินไดที้บ่ริษัทจดักำร 
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ทัง้นี ้ท่ีดินและอาคารโรงงานจ านวน 14 โรง ที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ      
ลงทุน - การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน)” ดงักล่าว  มีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม คือ บริษัท ไทย
พฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม    

ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทนุได้ไม่เพียงพอที่จะซือ้อสงัหาริมทรัพย์ได้ครบทุกรายการตามที่ระบไุว้ข้างต้น  
บริษัทจัดการจะเลือกซือ้อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวเฉพาะบางรายการตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในตารางสรุป
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุจะลงทนุ - การลงทนุครัง้ที่ 2 (เพิ่มทนุ) โดยค านึงถึงจ านวนทนุที่บริษัทจดัการ
สามารถระดมได้ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

23 

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน) 
 
ท าเลที่ตัง้ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ของโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม 

โรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าที่กองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติม ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมและสวนอตุสาหกรรม 3 แห่ง โดยมี
รายละเอียดที่ส าคญัของนิคมอตุสาหกรรมและสวนอตุสาหกรรมดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
 
▪ โรงงานจ านวน  8 โรง ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ซึง่มีรายละเอียดที่ส าคญัของนิคมฯ ดงันี ้

ผู้พฒันา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรีุ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์จาก 
 

- กรุงเทพฯ 57 กิโลเมตร 
- ทา่เรือกรุงเทพ (คลองเตย)  67 กิโลเมตร 
- ทา่อากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมอืง) 85 กิโลเมตร 
- ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 42 กิโลเมตร 
- ทา่เรือแหลมฉบงั 40 กิโลเมตร 
- ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตะพดุ 96 กิโลเมตร 
- พทัยา 54 กิโลเมตร 

 

▪ โรงงานจ านวน  4 โรง ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ซึง่มีรายละเอียดที่ส าคญัของนิคมฯ ดงันี ้

ผู้พฒันา บริษัท ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั  
สถานท่ีตัง้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์จาก 
 

- กรุงเทพฯ 41 กิโลเมตร 
- ทา่เรือกรุงเทพ (คลองเตย) 63 กิโลเมตร 
- ทา่อากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมอืง) 36 กิโลเมตร 

 

▪ โรงงานจ านวน  2 โรง ตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ซึง่มีรายละเอียดที่ส าคญัของสวนอตุสาหกรรมฯ ดงันี ้

ผู้พฒันา บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกระดี  จ ากดั  
สถานท่ีตัง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์จาก 
 

- กรุงเทพ (สลีม) 40 กิโลเมตร 
- ทา่เรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) 47 กิโลเมตร 
- ทา่อากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมอืง) 16 กิโลเมตร 
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อายุโรงงาน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 โรงงานทัง้ 14 โรง ทีก่องทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติม มีอายโุรงงานเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามพืน้ที่โรงงาน    
ให้เชา่นบัจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เทา่กบั 3.83 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

อายุโรงงาน  (ปี) 
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่า

รวม* (ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 2 ปี  75.56 
ตัง้แต ่2 -  7 ปี  17.24 
มากกวา่ 8 – 14 ปี    7.20 
รวม 100.00 

 * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เชา่ส าหรับคา่เชา่ในเดือนธันวาคม 2549 
 
อัตราการเช่า  
โรงงานจ านวน14 โรงงานท่ีกองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติมมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ในปี 2547, 2548 และ 2549 ดงันี ้ 
 

     อัตราการเช่าพืน้ที่เฉล่ีย (ร้อยละ) 

  นิคม/สวนอุตสาหกรรม  โรงงาน  พืน้ที่ 
(ตารางเมตร) 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 
 

1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค F7/6-2 1,650   85 

2 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/9 1,260  22 100 
3 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/10 1,050  95 100 
4 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค F7/6-1 1,650   61 

5 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/7 1,200  0 75 

6 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/8 1,200  0 84 

7 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/12 1,620 58 25 75 
8 สวนอตุสาหกรรมบางกะด ี BIP MB3   900 100 100 100 
9 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/3 1,620  9 100 

10 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/5 1,200  0 75 

11 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/6 1,200  56 88 

12 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร G11/2 1,620  0 100 

13 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค G8/20 1,620 41 0 59 

14 สวนอตุสาหกรรมบางกะด ี BIP MB1   900 100 100 100 

                           หมายถึง โรงงานยงัสร้างไมแ่ล้วเสร็จ 
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อายุคงเหลือของสัญญาเช่า   

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 ซึง่แสดงถึงปีที่ครบก าหนดอายสุญัญาเชา่โรงงานท่ีกองทนุรวม 
จะลงทนุเพิ่มเตมิ  
 

ปีที่ครบก าหนดอายุสัญญาเช่า 
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม*  

(ร้อยละ) 

2550  20.96 
2551  29.30 
หลงัปี  2551  41.00 
โรงงานวา่ง (1 โรง)   8.74 
   รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เชา่ส าหรับคา่เชา่ในเดือนธันวาคม 2549 
  สญัญาเช่าโดยปกติจะมีอาย ุ3 ปี หากผู้ เช่าต้องการยกเลกิสญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งกองทนุรวมลว่งหน้า 3-6 เดือน 
 
รายละเอียดของผู้เช่าโรงงาน 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 ซึง่แสดงถึงผู้ เช่าโรงงานท่ีกองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติม จ าแนกตาม
สญัชาติของผู้ เชา่  

 

สัญชาต ิ
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* 

(ร้อยละ) 

ญ่ีปุ่ น  52.60 
ไทย  15.87 
สงิคโปร์   8.25 
ออสเตรเลยี   8.25 
ประเทศอื่น   6.29 
โรงงานวา่ง (1 โรง)   8.74 
   รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เชา่ในในเดือนธันวาคม 2549 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูของผู้ เช่าโรงงานที่กองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติม จ าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ เช่า 

ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม * (ร้อย

ละ) 

ชิน้สว่นอิเลค็ทรอนิคส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 33.69 

ชิน้สว่นยานยนต์  15.88 
ขนสง่และคลงัสนิค้า  13.13 
อื่นๆ  28.56 
โรงงานวา่ง (1 โรง)    8.74 
   รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เชา่ส าหรับคา่เชา่ในเดือนธันวาคม 2549 
 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูผู้ เช่าที่มีรายได้คา่เช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก  

ล าดับ รายชื่อผู้เช่า 

1 Plastex Matalon (Thailand) Co., Ltd. 
2 Sinko Koyo Co., Ltd. 
3 Soode Nagano (Thailand) Co., Ltd. 
4 Altum Precision Co., Ltd. 
5 Metron Medical Co., Ltd. 
6 Anest Iwata Southeast Asia Co., Ltd. 
7 K Mac Bangkok Fastering Co., Ltd. 
8 MHI-Pornchai Machinery Co., Ltd. 
9 Siam Nihon Metal Form Co., Ltd. 
10 Thai Escop Ltd. 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าที่มีรายได้ค่าเช่า
สูงสุด 10 อนัดับแรกคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม 
(ร้อยละ)* 

 
85.21 

    หมายเหต:ุ * เป็นสดัสว่นรายได้คา่เชา่ส าหรับคา่เชา่เดือนธันวาคม 2549 
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รายได้ในอดีตของโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนในการลงทุนครัง้ที่ 2 

โครงสร้างรายได้ของโรงงานท่ีกองทนุรวมจะลงทนุเพิม่เตมิทัง้ 14 โรง ประกอบด้วยรายได้คา่เช่าหลกัและรายได้คา่บริการ 
โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

                               หนว่ย : ล้านบาท  

รายได้ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายได้คา่เชา่หลกั 6.27 6.69 20.76 

รายได้คา่บริการ - 0.13   9.54 

รายได้ค่าเช่ารวม 6.27 6.82 30.30 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

28 

การท าธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

1.  กองทนุรวมจะลงทนุ / ได้ลงทนุในที่ดินและอาคารโรงงานต่างๆ  ที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที่กองทนุ
รวมจะลงทนุ / ลงทนุ” ซึ่งมีบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในเวลา
ท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม   

2. กองทุนรวมได้แต่งตัง้บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)    ให้ท าหน้าที่ เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน / ลงทุน  ซึ่งถือเป็นการท าธุรกรรมกับ
บคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

3. บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) อาจลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

นโยบายการลงทนุของที่ปรึกษาของกองทนุ คือ การให้ค าแนะน าตอ่กองทนุในการเพิม่ผลตอบแทนของกองทนุ 
การเพิม่มลูคา่กองทนุ และการเพิม่มลูคา่ทรัพย์สนิ  

เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ที่ปรึกษาของกองทนุจะพิจารณาทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะลงทนุ โดยมีเกณฑ์ในการ
เลอืกทรัพย์สนิท่ีต้องการดงันี ้

1. ทรัพย์สนิท่ีมีรายได้คา่เช่าที่มัน่คงจากผู้ เช่าทีม่ีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับและมีฐานะมัน่คง 
2. ทรัพย์สนิท่ีมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ขึน้จากการปรับคา่เชา่ในสญัญาเชา่ 
3. ทรัพย์สนิท่ีมีศกัยภาพในการเพิ่มมลูคา่จากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สนิหรือการเพิ่มขึน้ของรายได้ 

 นอกจากนีท้ี่ปรึกษาของกองทนุจะให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ ในกรณีที่การจ าหนา่ย
ทรัพย์สนิดงักลา่วจะท าให้ผลประกอบการของกองทนุดีขึน้ 

นโยบายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คือ การบริหารทรัพย์สนิเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของกองทนุ โดยมีหลกัการดงันี ้ 

1. ยดึมัน่ในหลกับริหารและบริการที่เป็นมาตรฐาน เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจในการลงทนุเช่าโรงงาน 
2. ดแูลบริการลกูค้าก่อนและหลงัการขาย รักษาความสมัพนัธ์ที่ดี โดยเข้าเยี่ยมเพื่อตรวจสภาพโรงงานปีละ 2 ครัง้ 

เพื่อให้โรงงานท่ีให้เชา่อยูใ่นสภาพดี 
3. ปรับปรุงแบบโรงงานให้ทันสมัย   เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน  และปรับมาตรฐานงานก่อสร้าง

โรงงานให้สงูขึน้ 
4. การก าหนดอตัราคา่เชา่จะดสูถานการณ์ ณ ขณะนัน้ พร้อมทัง้ศกึษาข้อมลูคูแ่ขง่ จ านวนโรงงานท่ีพร้อม

จ าหนา่ยในนิคมนัน้ ๆ และใกล้เคยีง 
5. การปรับอตัราคา่เช่าเมื่อสญัญาครบก าหนด จะดสูถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ โดยปรับในอตัราที่เหมาะสม

เพื่อให้ลกูค้าตอ่สญัญาเช่าตอ่ไป 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 การจดัสร้างโรงงานให้เชา่พร้อมบริการครบวงจร เก่ียวข้องกบัการพฒันานิคมอตุสาหกรรม โดยผู้จดัสร้างโรงงานให้
เช่ามีบทบาทเป็นผู้ซือ้ที่ดินในนิคมอตุสาหกรรม ซึง่จดัวา่เป็นอตุสาหกรรมปลายทางของการพฒันานิคมอตุสาหกรรม ดงันัน้
ที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมจึงนบัเป็นวตัถดุิบที่ส าคญัที่สดุของธุรกิจการจดัสร้างโรงงานให้เช่าและบริการ 

ความต้องการที่ดนิอุตสาหกรรม 

 ที่ดินท่ีพฒันาโดยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือหนว่ยงานท่ี กนอ. ร่วมทนุด้วยเทา่นัน้ท่ีจะใช้
ช่ือวา่ “นิคมอตุสาหกรรม” ซึ่งจะอยู่ภายใต้พระราชบญัญัติการนิคมอตุสาหกรรม ส าหรับที่ดินอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่ควบคมุดแูล
โดยหน่วยงานอื่นของรัฐและบริหารจัดการโดยเอกชนผู้ มีประสบการณ์จะเรียกว่าสวนอุตสาหกรรม หรือเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรม  

 นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ตัง้ของโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถตอบสนองความจ าเป็นทัง้ในส่วนระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และการบริหาร
จัดการ ในส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถมีสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินใน
นิคมอตุสาหกรรม และการอ านวยความสะดวกในการเป็นศนูย์กลางอนมุติเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมิต้องได้รับการอนมุตัิ
จากหนว่ยงานอื่นๆ ดงัเช่นปกติ ซึง่ช่วยลดขัน้ตอนส าหรับผู้ประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนิคม
อตุสาหกรรมที่มีพืน้ที่จัดไว้ส าหรับเขตอตุสาหกรรมส่งออกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอากรแก่ผู้ประกอบการที่มี  
การสง่ออกตามปริมาณที่ก าหนด 

ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนัน้ ได้ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีน าเข้า   
เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบ การเงินเป็นหลกัแก่นกัลงทนุท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด ซึง่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะขึน้อยู่กบัท่ีตัง้
ของผู้ประกอบการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้จดัแบง่พืน้ท่ีทัว่ประเทศเป็น 3 เขตการลงทนุ  ดงันี ้

 

เขต 1 6 จงัหวดัในสว่นกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ  
และสมทุรสาคร 

เขต 2 ประกอบด้วย 12 จงัหวดั ได้แก่ กาญจนบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ นครนายก พระนครศรีอยธุยา  
ภเูก็ต ระยอง ราชบรีุ สมทุรสงคราม สระบรีุ สพุรรณบรีุ และอา่งทอง 

เขต 3 ได้แก่จงัหวดัทีเ่หลอืทัง้หมด รวม 58 จงัหวดั 

 
โดยสทิธิประโยชน์ที่มอบให้จะลดหลัน่กนัไปตามเขต โดยเขตการลงทนุท่ี 3 จะได้รับสทิธิประโยชน์สงูสดุ  
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การเลอืกท าเลที่ตัง้ของที่ดินอตุสาหกรรมเพื่อการพฒันาโรงงาน ควรพิจารณาจากความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั
และที่คาดหมายในอนาคต และต้องพิจารณาเพิ่มเติมในผลประโยชน์ตา่งๆ ที่จะได้รับจากเขตสง่เสริมการลงทนุของ BOI 
รวมถงึความสะดวกของการขนสง่วตัถดุิบและผลผลติ  

 ที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม ทัง้ในและนอกเขตนิคมอตุสาหกรรมและสวนอตุสาหกรรมยงัมีอปุทานสว่นเกินอยูอ่ีก
มาก หากแตท่ าเลที่ตัง้ไมไ่ด้อยูใ่นความสนใจของผู้ลงทนุ  ที่ดินท่ีอยูใ่นท าเลที่ตัง้ทีด่ีและมีสาธารณปูโภคที่มีคณุภาพจะเป็นท่ี
ต้องการของนกัลงทนุ ผู้ผลติ ซึง่จะเป็นสิง่ที่ผู้พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าต้องการ 

 ความต้องการโรงงานให้เช่าในประเทศไทยยงัคงมีอยูม่าก เนื่องจากประเทศไทยเป็นท่ีนา่สนใจของนกัลงทนุในด้าน
ท าเลที่ตัง้ส าหรับการผลติ และคณุภาพของโรงงาน  ซึง่เป็นท่ีต้องการของนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ  เปรียบเทียบกบั
ประเทศอื่นๆ ในภมูิภาค ประเทศไทยนบัวา่เป็นประเทศที่นา่สนใจลงทนุ เนื่องจากอยูใ่นบริเวณศนูย์กลางของทวีปเอเชีย ที่
แรงงานท่ีมีทกัษะ มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี มเีสถียรภาพทางการเมืองและสงัคมดีขึน้ รวมถึงมีต้นทนุการผลติที่เหมาะสม 
ในระยะเวลาที่ผา่นมาประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ที่ดีจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและมัน่คงหลงัจากที่ได้รับผลกระทบ
อยา่งหนกัจากวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่ผา่นมา เมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการย้ายฐานการผลติ
ของผู้ผลติรายใหญ่ ยิ่งเพิม่การขยายตวัตอ่เนื่องกบัผู้ผลติรายยอ่ยให้ขยายฐานการผลติเพื่อป้อนให้กบัผู้ผลติรายใหญ่มาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ด้วย 

 การเช่าสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณปูระโภคเพื่อการผลติได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากขึน้ เพื่อ
หลกีเลีย่งหรือลดอตัราความเสีย่งของความผนัผวนตา่งๆ อาทิเชน่ อตัราแลกเปลีย่น สภาพเศรษฐกิจ และยงัอาจท าให้อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุมีแนวโน้มสงูขึน้ ด้วยเหตผุลดงักลา่วท าให้แนวโน้มของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมที่ทนัสมยัเพิ่ม
ความสนใจในการเช่าสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการผลิตมมีากขึน้ 

สภาวะการแข่งขัน  

 การแขง่ขนัของธุรกิจให้เชา่โรงงานอตุสาหกรรม จะประกอบด้วยผู้แขง่ขนัหลกั 3 ราย คือ บมจ. ไทยพฒันาโรงงาน
อตุสาหกรรม บมจ. ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ และบมจ. เหมราชพฒันาที่ดิน โดยมี บมจ. ไทคอน อินดสัเตรียล คอน
เน็คชัน่ และ บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเป็นหลกั สว่นบมจ. เหมราชพฒันาที่ดิน จะเน้นหนกัในการพฒันาทีด่ิน
เพื่อเป็นนิคมอตุสาหกรรมมากกวา่ 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของธุรกิจนี ้ ได้แก่ ผู้ผลติชิน้สว่นป้อนให้ผู้ผลติขนาดใหญ่ มิใช่ผู้ผลติสนิค้าขัน้สดุท้าย
ขนาดใหญ่ซึง่ต้องการโรงงานขนาดใหญ่ มีลกัษณะเฉพาะ เพื่อรองรับการผลติในระยะยาว ผู้ประกอบการประเภทนีจ้ึงมีความ
ต้องการโรงงานท่ีครบวงจรและต้องการเชา่โรงงานระยะยาว 

 อตุสาหกรรมหลกัของธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรมให้เชา่นี ้ ได้แก่ อตุสาหกรรมอิเลค็ทรอนิคส์ เคร่ืองไฟฟ้า ยานยนต์ 
ขนสง่ พลาสติก บรรจภุณัฑ์ และอื่นๆ โดยมีแหลง่ที่มาจากทวีปเอเชีย และยโุรปเป็นหลกั 

 การแขง่ขนัของธุรกิจนี ้มิได้เน้นหนกัด้านราคา หากแตเ่น้นหนกัไปยงัท าเลที่ตัง้ คณุภาพ มาตรฐานของโรงงานและ
บริการ รวมถึงกลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดด้านอื่นๆ  อยา่งไรก็ดี ราคาคา่เช่าก็เป็นปัจจยัที่ผู้ประกอบการจะพิจารณาประกอบ
กบัปัจจยัด้านอื่นๆ ท่ีกลา่วมา 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในอนาคต  

 ประเทศไทยมีพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะรักษา
ระดบัอตัราการเติบโตทา่เศรษฐกิจไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี นอกจากนีรั้ฐบาลยงัให้ความสนบัสนนุด้านการลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง 
กอปรกบัความมีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ประเทศไทยมีแนวโน้มการลงทนุจากตา่งประเทศสงูขึน้ ซึง่สง่ผลให้ความ
ต้องการโรงงานอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะสงูขึน้ตามไปด้วย 

 นิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม และเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนกัลงทนุ
ตา่งชาติ ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม และเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมที่กระจายตวัอยูร่อบๆ กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล และบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) จงัหวดัที่ได้รับความสนใจประกอบไปด้วย นนทบรีุ 
ปทมุธานี อยธุยา ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง  อตัราการขยายพืน้ท่ีในนิคมมีแนวโน้มสงูขึน้ เนื่องจากโรงงานสว่นใหญ่มี
การขยายก าลงัการผลติหรือมีการย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย 

ส าหรับธุรกิจโรงงานให้เช่าซึง่เป็นสว่นหนึง่ของนิคมอตุสาหกรรมก็ได้รับผลประโยชน์จากการขยายตวัของโรงงาน
อตุสาหกรรมเช่นกนั ซึง่คาดวา่ธุรกิจสร้างโรงงานให้เช่านีจ้ะมอีตัราการเจริญเติบโตที่สงูกวา่การพฒันาที่ดินอตุสาหกรรม  
แนวโน้มการขยายตวัของผู้ผลติทีเ่ข้ามาด าเนินการผลติที่ได้ให้ความสนใจในการเชา่โรงงานในประเทศไทยมีมากขึน้ โดย
สว่นใหญ่เป็นผู้ผลติที่อยูใ่นอตุสาหกรรมสนบัสนนุ และมีขนาดเลก็ รวมถงึความไมแ่นน่อนและความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่พิ่มขึน้ใน
โลกธุรกิจปัจจบุนั ท าให้มีแนวโน้มวา่ความต้องการโรงงานให้เชา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต  

สภาวะการแข่งขนัของตลาดการให้เช่าโรงงานในปัจจุบนัยงัคงไม่รุนแรง แม้ว่าผู้ประกอบการรายใหม่จะสามารถ
เข้าสูธุ่รกิจนีไ้ด้ไม่ยากนกั แตเ่ป็นการยากที่จะพฒันาโรงงานให้เช่าให้มีความได้เปรียบทัง้ในแง่ของปริมาณโรงงาน และการ
กระจายตวัของท าเลที่ตัง้ของโรงงานให้เช่า อีกทัง้การท่ีจะพฒันาบริการท่ีเสนอให้แก่ลกูค้าได้อย่างครบวงจรจะต้องใช้เวลา
ด าเนินการพอสมควร ดงันัน้คาดหมายวา่การแขง่ขนัในธุรกิจนีจ้ะคงอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูนกัในอนาคตข้างหน้า 

การลงทุนในอนาคต 

ส าหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจดัการจะลงทนุเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน โรงงาน คลงัสินค้า  ศูนย์กระจายสินค้า  และสิ่งปลกู 
สร้าง  ทัง้นี ้รวมถึงโครงการที่อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง  และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีผลใช้บงัคบัอยูใ่น
ปัจจบุนัและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า 
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5. นโยบายการกู้ยมืเงนิ 
 ไมม่ี 

6.  หลักเกณฑ์การลงทุน 

6.1  การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหา            
ริมทรัพย์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

6.1.1 ต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้หรือเช่าอสังหา  
 ริมทรัพย์เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

6.1.2 อสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุต้องตัง้อยูใ่นประเทศไทย มีทางเข้าออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

6.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยูใ่นสภาพที่เหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์
 ได้หรือหากเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80 ของมลูค่าโครงการ ณ วนัที่ส านกังานอนมุตัิให้บริษัทจดัการจดัตัง้และจดัการกองทนุ
 รวมกรณีเป็นทรัพย์สินชิน้แรก หรือ ณ วนัที่กองทุนรวมลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินชิน้ต่อไป และ
 ในการค านวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ ทัง้นี ้สดัส่วนความ
 คืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

6.1.4 ต้องเป็นการลงทนุโดยการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิ
 เหนือพืน้ดิน โดยผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวยินยอมท่ีจะขาย 
 ให้เช่า หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

6.1.5 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมี               
 ข้อพิพาทใด ๆ  เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไมเ่ป็นท่ีดินวา่งเปลา่  เว้นแตจ่ะแสดงได้วา่จะเป็น ประโยช น์ที่ จ ะส่ ง เส ริม        
 ให้เกิดรายได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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6.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจดัการจะไม่ท าสญัญาเช่าที่มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ก่อให้เกิด
 หน้าที่มากกว่าหน้าที่อนัเป็นปกติที่ผู้ เช่าพึงต้องกระท าเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง หรือท าสญัญา           
 เช่าช่วง  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจาก
 บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้ มีสิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ได้  ทัง้นี ้ในกรณีที่อสงัหา           
ริมทรัพย์ที่เช่าเป็นที่ดิน  ที่ดินนัน้จะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ           
ท าประโยชน์ให้แล้ว 

(2)    ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที่เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือ
สิ่งปลกูสร้างที่ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตาม
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสยีหายที่อาจ
เกิดขึน้จากการบอกเลิกสญัญาของบคุคลดงักล่าว หรือในกรณีที่มิได้จดัให้มีผู้ รับประกัน
ความเสยีหายเพื่อป้องกนัความเสยีหายเช่นวา่นัน้  บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสีย่งให้        
ผู้ลงทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้กับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผู้มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตามหนงัสอืรับรองการท าประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมกัน           
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่                 
 จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือวนัที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนส าหรับกรณีการเพิ่ม
 เงินทุนจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และด ารงอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวทุกวนัสิน้รอบระยะเวลา
 บญัชีประจ าปี  เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสดุท้ายก่อนสิน้อายโุครงการ หรือ 

(2)   กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการ
 ลงทุนไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6.1.10   บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้

(1)   การประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่ออสงัหา  
ริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิด
ขึน้กับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดย
ก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทัง้นี  ้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

(2)   การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความช ารุด
บกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม ได้ท าประกนัภยั
นัน้ไว้แล้ว  บริษัทจดัการสามารถท าประกันภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจ        
ถกูไลเ่บีย้ให้ต้องรับผิด 

(3)   การประกนัภยัตาม ( 1) และ (2) ให้เอาประกนัตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุรวมมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นัน้   

6.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุหรือจ าหนา่ย 

(1)  การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะลงทุนใน
ราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที่จะลงทุนซึ่ง
เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาต ่าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่า              
เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว บริษัทจัดการจะ
ชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตผุลที่ลงทนุในราคานัน้ในรายละเอียดโครงการและร่างหนงัสอืชีช้วน 

(2) การจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการ
ลงทุน บริษัทจัดการจะกระท าโดยเปิดเผยและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทุนรวมเป็น
ส าคญั หากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีราคาที่ต ่ากว่า
ราคาสงูสดุที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงาน 
การประเมินค่าดังกล่าว บริษัทจัดการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ จ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในราคาดงักลา่วไว้ในหนงัสอืสรุปข้อมลูที่
เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3)   รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(2) จะจดัท าขึน้ลว่งหน้า
ก่อนการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่วได้ไม่เกิน 6 เดือน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่หาก
ภายในระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สินที่ท าการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั 
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6.1.12 การท าธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที่เก่ียวข้อง  บริษัท
 จดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในการลงทุนครัง้แรก หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหา            
ริมทรัพย์ของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการต้องยื่น         
ค ารับรองของบุคคลที่จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิและรายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุของบริษัทจดัการ และ
รับรองว่าได้ท าการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความ
เก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction)   ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
แต่งตัง้บคุคลที่ท าการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2)   ในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรก หากเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง  บริษัทจดัการ
จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  นอกจากนี ้หากธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ  บริษัท
จดัการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ววา่การลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการท า
ธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 

6.1.13 บริษัทจดัการจะน าอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพืน้ที่โดยตรง หรือ 
ให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อน าอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์  ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์
ดงันี ้

(1)   หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจดัการจะน าอาคารดงักลา่วให้เชา่แกผู่้ประกอบ
กิจการโรงแรมเทา่นัน้ 

(2)   หากเป็นการให้เช่าพืน้ที่และมีการจดัหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น  
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่และการให้เช่าเคร่ืองใช้
อปุกรณ์ตกแตง่เก่ียวเนื่องโดยตรงจากการให้เช่าพืน้ท่ีนัน้ เช่น ชดุรับแขก ชดุครัว  
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 เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทัง้หมดที่ได้จาก
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคาร
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี  

(ค)   หากกองทนุรวมมีรายได้น้อยกวา่ที่ก าหนดตาม (ก)  บริษัทจดัการจะด าเนินการให้        
ผู้ประกอบกิจการรายอื่นน าอสงัหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือเลิกกองทุนรวม 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการ
ดงักลา่วแล้วเสร็จ 

6.1.14 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจ าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 
 ของรายได้ทัง้หมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีแรกและประจ าปีสดุท้ายของปีที่สิน้อายโุครงการ หรือ 

(2) เมื่อได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2   การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีเ้พื่อการบริหาร

สภาพคลอ่งของกองทนุรวม  

(1)   พนัธบตัรรัฐบาล 

(2)   ตัว๋เงินคลงั     

(3)   พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ที่สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 

(4)   เงินฝากธนาคาร 

(5)   บตัรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก 

(6)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนั
สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก
หรือเป็นผู้ รับรอง รับอาวลั หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้ 

(7)   หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือ
กองทนุรวมตลาดเงิน 

(8)   หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 
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การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (4)(5)(6)(7) และ (8) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเป็น ผู้ ออก               
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ ผู้ ค า้ประกัน หรือผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมูลค่า 
รวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลา
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

(ค)   ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 

การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่กองทนุ
เพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกันโดย
ต้องเป็นการรับอาวลัแบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้ หรือค า้ประกนัเงินต้น
และดอกเบีย้เต็มจ านวนอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

6.3 การลงทนุในหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่กองทนุรวมน าอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ เพื่อน าไปจดัหาผลประโยชน์โดยบริษัทนัน้
ตกลงจ่ายคา่เช่าให้แก่กองทนุรวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที่เช่า  กองทนุ
รวมอาจอาจลงทนุในหุ้นท่ีออกโดยบริษัทดงักลา่วไมเ่กิน 1 หุ้น โดยหุ้นนัน้ให้สิทธิพิเศษในการอนมุตัิการ
ด าเนินงานบางประการของบริษัทนัน้ ทัง้นี ้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว 

เงื่อนไขพิเศษ    

การลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และการหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนลงทนุในหรือมีไว้นัน้ กองทนุอาจปรับปรุง 
เปลีย่นแปลง พฒันา เพิ่มศกัยภาพในทรัพย์สินตา่งๆ ดงักลา่วได้ ไม่วา่จะเป็นเพื่อการให้เช่าพืน้ที่โดยตรง หรือให้เช่าแก่           
ผู้ ประกอบกิจการเพื่อน าทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทัง้นี  ้รวมถึงการด าเนินธุรกิจพัฒนาหรือจัดสรร
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเพื่อการจ าหน่าย จ่าย โอน และ/หรือการให้เช่าทรัพย์สนิ เพื่อวตัถปุระสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อท า
โรงงาน นิคมอตุสาหกรรม โกดงัสินค้า เป็นต้น นอกจากนี ้กองทนุอาจด าเนินการก่อสร้างหรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยขอหรือรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง หรือใบอนญุาตอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนญุาตตอ่เติม
อาคาร เป็นต้น ด าเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที่บริษัทจัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) จะ
เห็นสมควรได้อีกด้วย แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมเ่ป็นการขดัต่อ ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมาย จะมี
ค าสัง่ ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม สัง่การ ผอ่นผนั หรือเห็นชอบเป็นอยา่งอื่น กองทนุจะขยายขอบเขต
ของหลกัเกณฑ์การลงทนุและการหาประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
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7.  ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

7.1 ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้    

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ไม่รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจ ารอบระยะเวลา
บญัชีนัน้   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไมท่ าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่
มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยกรณีที่บริษัทจัดการ                  
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผล
พร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนดสัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามการสัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผอ่นผนัของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงาน
อื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าการด าเนินการนัน้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 
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7.2 เง่ือนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  เว้นแต่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่า              
1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดอยูแ่ล้วก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2550 และ
ไม่มีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพิ่มเติมนบัแต่วนัที่ 28 มิถนุายน 2550 โดยจะน าเงิน
ปันผลส่วนที่ ไม่ได้จ่ายดังกล่าวนัน้ มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามกรณีที่ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะ
ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทนุที่มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที่อยู่ใน
กลุม่บคุคลนัน้   โดยจะใช้วิธีการเฉลีย่ตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับ              
เงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศ
ก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตามที่ส านกังานประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ            
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

2.   นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3.   บคุคลอื่นใดที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร   

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  เว้นแต่ บุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่า        
ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดอยูแ่ล้วก่อนวนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2552   
และไม่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมนับแต่วันที่  16 พฤศจิกายน 2552               
โดยจะน าเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดังกล่าวนัน้ มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามกรณีที่ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะ
ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทนุที่มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที่อยู่ใน
กลุม่บคุคลนัน้  โดยจะใช้วิธีการเฉลีย่ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับ           
เงินปันผลของกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศ
ก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 8.1.1 (2) ในช่วงระยะเวลา  
ที่บคุคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุที่รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ  แต่ทัง้นี ้
ต้องไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีรับหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลนัน้ 

(4) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผู้ ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  บริษัท
จดัการจะปฏิบัติตามข้อ (1) โดยอนโุลม 

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

2.  ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้
ที่ตวัแทน  

3.  สง่หนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์  และตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็ค              
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ  

(7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการ          
อื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุ 
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8. หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ ใน
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น   บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการสัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการดงักลา่วแล้วให้ถือวา่การ
ด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 

8.1  กองทนุรวมมีข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงันี ้

8.1.1   บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน                 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  ยกเว้นเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นบุคคลดังต่อไปนีซ้ึ่งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน                   
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

(ก)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือ
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(ข)   นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล   

(ค)   บคุคลอื่นใดที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตจุ าเป็น
และสมควร 

(2)   เป็นบริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุซึง่รับหนว่ยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจ าหนา่ย
หน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

8.1.2   เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่
บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของจ านวน                
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

8.1.3   เนื่องจากกองทนุรวมมีการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กองทนุรวม
จึ งต้ องมีผู้ ลงทุนต่างด้ าว ถือหน่ วยลงทุน ได้ ไม่ เกิน ร้อยละ 49 ของจ านวนหน่ วยลงทุน 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   
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8.2   ภายใต้บงัคบัข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล         
เดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง 
เหตดุงักลา่ว   

(2)   ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ  
กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด รวม
ในจ านวนเสยีงในการขอมติ   

(3)   ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(4)   แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุสว่นท่ีบคุคลดงักลา่วถือเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ 
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

8.3   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน                 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1.1(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)   รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตดุงักลา่ว  

(2)   ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือ  
กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
รวมในจ านวนเสยีงในการขอมติ 

(3)   ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(4)   แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  
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8.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า   1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1.1(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสญัญารับประกันการจัดจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุ แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีรับหนว่ยลงทนุ 

(1)   รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง 
เหตดุงักลา่ว 

(2)   ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษัทจัดการจะนบัคะแนนเสียงของบุคคลดงักล่าว 
ได้เฉพาะในสว่นท่ีไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(3)   จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนัน้ 

8.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์   
ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บุคคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่ว ถือหน่วยลงทุนรวมกัน
เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ 8.2 โดยอนโุลม 

8.6  การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5  ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจัดตัง้กองทุนรวมและการเข้าท าสญัญา               
รับจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

8.7 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลง 
กับบุคคลอื่น  อันเป็นการปกปิดหรือ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม 

8.8 ข้อยกเว้นการปฏิบตัิของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรายงานส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  การจ่ายเงินปัน
ผลและการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และการแจ้งให้จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

(1)    หากบคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใด หรือบุคคลตามข้อ 8.5  ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดอยู่แล้วก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัทจัดการจะ
ยกเว้นการปฏิบตัิตามข้อ 8.2 และข้อ 8.3 ก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวไม่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมนบัแตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2550 

(2)   หากบคุคลตามข้อ 8.1.1(1) ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดอยู่แล้วระหว่างวันที่  28 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2552 บริษัทจัดการ 
จะยกเว้นการปฏิบตัิตามข้อ 8.3(3) และ(4) ก็ต่อเมื่อบคุคลดงักลา่วไม่มีการลงทนุในหน่วยลงทนุของ 
กองทนุรวมเพิ่มเติมนบัแตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 
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9.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 60 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม*   

เมื่อน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถท าการซือ้ / ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบ “การซือ้ / ขายหน่วยลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดย
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ถึงก าหนดเวลาดงักลา่วทางจดหมายโดยพลนั 

(หมำยเหตุ:*  เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2545  ซ่ึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 
เป็นกองทนุรวมทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบในกำรจดัตัง้และจดักำรจำกส ำนกังำนเมือ่วนัที ่21 กนัยำยน 2549)   

10. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมไมม่ีข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ เว้นแตท่ี่เป็นไปตามข้อ 8 “หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 
และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

10.1 วิธีการโอนหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยังนาย  
ทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้ โอน
และผู้ รับโอน พร้อมทัง้แนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะก าหนด การโอน
หน่วยลงทุนให้มีผลบงัคบัและได้รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบนัทึกรายช่ือผู้ รับโอนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  ทัง้นี ้ ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด 

10.2 วิธีการโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุ
โดย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 
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11. การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้  บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อ
กองทนุรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุ ดงันี ้

11.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
คา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 

11.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
รวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้งันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง  
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้   

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วก็ได้ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะ
จ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

46 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน( Investment 
Committee) ได้ 

ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน การตดัสินใจลงทุนในการซือ้ เช่า ให้เช่า 
จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนจะกระท าผ่านมติของ
คณะกรรมการลงทนุของกองทุน  โดยคณะกรรมการลงทนุจะมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดงันี ้

12.1  องค์ประกอบ  

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุจะประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ที่แต่งตัง้โดยบริษัทจัดการ ในฐานะตวัแทนของ
บริษัทจดัการ จ านวนไมน้่อยกวา่ 2  คน 

2. กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จ านวนไมเ่กิน 2 คน 

ทัง้นี ้จ านวนกรรมการที่เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการ จะมีจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ
ลงทนุทัง้หมด 

ทัง้นีก้รรมการจะต้องมีหน้าที่ คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ  และเปลีย่นแปลงจ านวนคณะกรรมการลงทนุ  

12.2  รูปแบบการตดัสนิใจ  

(1) การเรียกประชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือเชิญประชุม ซึ่ง
ระบถุึง วนั เวลา สถานท่ีของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค 
ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุม  เว้นแต่กรณี
ฉกุเฉินไม่จ าเป็นต้องสง่หนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีการสง่หนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการได้
เข้าร่วมในการประชมุแล้ว ให้ถือวา่กรรมการดงักลา่วสละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

(2) ก าหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรือตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการลงทนุ 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

47 

(3) วิธีการประชมุ 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดย
กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติที่ท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเวียนให้คณะกรรมการลงทุน
พิจารณาและลงนามในมติดงักลา่ว  ทัง้นีจ้ะแยกลงช่ือในแต่ละต้นฉบบัของมติ หรือลงช่ือร่วมกันใน
ต้นฉบบัเดียวกนัก็ได้  

(4)  องค์ประชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทนุกรณีจดัให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุเกินกว่า
กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ในการประชมุนัน้อาจเป็นในลกัษณะการ
นัง่ประชมุร่วมกนั หรือการประชมุทางโทรศพัท์ (Telephone Conference) ก็ได้  

(5)  มติของที่ประชมุ 

• กรณีจดัใหมี้กำรประชมุ  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เข้าประชุม  
ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

• กรณีไม่จดัใหมี้กำรประชมุ 

คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติ  
ดงักลา่วจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึง่ของ
คณะกรรมการลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมการสามารถจดัสง่มติที่ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการ
ทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจดัการจะถือเอาประโยชน์จากส าเนามติที่ลงลายมือช่ือโดยกรรมการซึ่งสง่
ทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการที่น าส่งมติทาง
โทรสารดงักลา่วจะต้องน าสง่ต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการตอ่ไป  เพื่อบริษัทจดัการจะเก็บรักษา
ต้นฉบับของมติที่ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานที่บริษัทจัดการ ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

กำรลงมติของคณะกรรมกำรลงทนุซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเร่ืองใด ๆ จะไม่นบัคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย
รวมในจ านวนเสยีงในการขอมติ   

(6) ประธานท่ีประชมุ  

ให้บริษัทจดัการแตง่ตัง้กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการ
ประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี ้ 
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(7)  รายงานการประชมุ  

บริษัทจดัการจะต้องท ารายงานการประชมุกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครัง้นัน้ลงนามรับรองและ
เก็บรักษาไว้ รวมทัง้จดัให้มีส าเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทจดัการใน
วนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ 

12.3  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุ  

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร  
กองทนุ ดงันี ้ 

(1)  พิจารณา ตดัสนิใจ ลงทนุ ซือ้ เช่า ให้เช่า จ าหนา่ย โอน หรือรับโอนซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์  

(2)  ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ในภาย
หน้า  

(3)  คณะกรรมการลงทนุทกุทา่นจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลบั และไมน่ าไปเปิดเผย
ให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทัว่ไป
ทราบแล้ว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตดัสินใจ ในเร่ืองใดๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ที่มีอยูแ่ล้วและจะมีขึน้ในภายหน้า  

13.    ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

13.1  ช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์  

ช่ือ  :  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ :  เลขที่ 35  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์   (02) 255-2222   โทรสาร (02) 255-9391-3 

หรือบคุคลอื่นท่ีมีหน้าที่ คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   

 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

49 

13.2 เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   

(ก) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ตามที่ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัประกาศค าสัง่ ระเบียบและข้อบงัคบั
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์  
และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ง) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึง่ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
เร่ือง คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ดูแล  
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายใน 15 วนั  นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไข ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัท่ี แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว บริษัท
จดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจาก ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั ทัง้นีเ้ว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็น อยา่งอื่น  

(ฉ) หากผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื่อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ 
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบต่อคา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่
เกิดจากการท่ีบริษัทจดัการต้องติดตอ่กบับคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย   



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

50 

 

(ช) เมื่อมีผู้ ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกับผู้ ดูแล  
ผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพื่อเลกิกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟกิูจการ 
ประนอมหนี ้หรือผ่อนผันการช าระหนี ้จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่
คล้ายคลงึกนั  ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่งๆ 

(ซ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 
หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป 

ในทกุกรณีการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ ดูแล 
ผลประโยชน์ ดังนัน้ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์  หมดหน้าที่ลงตามข้อ 13.2 เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่า
จะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตาม
ค าสัง่ของบริษัทจดัการ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การ
โอนทรัพย์สิน และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ และ
ภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้ตอ่เนื่อง 

13.3  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

ช่ือ  :  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ :  เลขที่ 977/3  อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 4   

  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

               กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท์   (02) 298-0821-7   โทรสาร (02) 298-0835 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสาร
ส าคญัของกองทนุไว้ที่ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะท าการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และสญัญาซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ที่
ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษา
ไว้ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
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14.  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ช่ือ  :  นายรุทร เชาวนะกวี และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ  
และ/หรือนางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต 

ที่อยู ่ :  บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์   (02) 264-0777 ,  (02) 661-9190 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะ              
แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

15.  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ช่ือ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  

    (ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED) 

ที่อยู ่  :  989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  
  กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง 
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายในภายหลงั ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ  
นิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้ สนับสนุนการขายของ 
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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18. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน บริษัทจัดการได้ท าการแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จ านวน  
2 ราย เพื่อท าการประเมินคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

• การลงทนุครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2  (เพิ่มทนุครัง้ที่ 1) 

ช่ือ  : บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากดั 

ที่อยู ่: 177/1 อาคารบางกอกสหประกนัภยั ชัน้ 20 ยนูิต 2 
   ถนนสรุวงศ์  แขวงสลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
 โทรศพัท์  (02) 634-8500 

ช่ือ  : บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซลั จ ากดั 

ที่อยู ่: ห้องเลขที่ 1208 ชัน้ 12  อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก 
  66 สขุมุวิท 21 (ถนนอโศก)  เขตวฒันา   กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท์  (02) 664-3125-9 

ซึง่เป็นบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ซึง่เป็นบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
บริษัทจัดการจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญ ชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมใน
ครัง้ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะไม่แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนั ติดตอ่กนัเกิน 2 ครัง้ 
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19.    ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้บคุคลใดเป็นท่ีปรึกษาหรือที่ปรึกษาอื่นของกองทนุรวม  ทัง้นี ้ บคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสว่นร่วม
ในการตดัสนิใจลงทนุหรือจ าหนา่ยหรือมีสว่นร่วมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

19.1 ที่ปรึกษาซึง่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจดัการเก่ียวกบัการซือ้ ขาย เช่า หรือหาประโยชน์ ใน
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสทิธิการเช่า หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อประโยชน์
ในการจดัการกองทนุรวม 

ช่ือ  : Primo Asset Management Co., Ltd. 
ที่อยู ่ : 195/13   อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพลก็ซ์ (อาคาร 2)  ชัน้ 12 
  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพ ฯ  10110 
  โทรศพัท์  (02) 661-9576 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแตง่ตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลกิที่ปรึกษาของกองทนุรวม โดยที่บคุคล 
ดงักลา่วจะต้องมีหน้าที่ คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องก าหนด  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 

19.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1 

กำรลงทนุครัง้ที ่1 : 

ช่ือ  : บริษัท เดวอนไชร์ เกียรตินาคิน จ ากดั 
ที่อยู ่ : 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนเพลนิจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศพัท์  (02) 256-9930 

กำรลงทนุครัง้ที ่2 (เพ่ิมทนุ) :     

- ไมม่ี - 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม โดยที่
บคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที่ คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด  
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19.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวม  หรือการ
จดัการกองทนุรวม เช่น ที่ปรึกษาการลงทนุ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น 

 กำรลงทนุครัง้ที ่2 (เพ่ิมทนุ) :   

• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมของ
กองทนุรวมแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ    

 ช่ือ  : บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ : 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 14-15 
  ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

   โทรศพัท์  (02) 657-7900,  (02) 658-1250 

20.  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการจะแต่งตัง้บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์  
บางรายการที่ปรากฏใน“ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทนุจะลงทนุ” เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุน
จะท าการลงทนุครัง้แรก 

ช่ือ : บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่ : เลขที่ 98 อาคาร เจ ซี เควิน ชัน้ 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
 แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท์  (02) 676-4031 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้  เปลี่ยนแปลง  ยกเลิก หรือเพิ่มเติมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยที่บุคคล
ดงักลา่วจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และ /หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวข้องก าหนด   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งการแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมค ารับรองวา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิ
ถกูต้องครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป 

เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติ  บริษัทจัดการจะท าการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
ดงักลา่ว และมีหนงัสอืแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ตอ่ส านกังานภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีถอดถอน 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมหรือเปลีย่นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมีหนงัสือ
แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแต่งตัง้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
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21.   การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี  ้ทัง้นี ้             
ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการสัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผนัของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการดงักลา่วแล้วให้ถือวา่การ
ด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 

ก)    การลงทุนครัง้ที่ 1 

21.1.  วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และวันเวลาท าการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

21.1.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้ สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูล  
ส าคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้
ที่บริษัทจดัการ  หรือตวัแทน ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในหนงัสือ              
ชีช้วน  

21.1.2  วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

ระหวา่งวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2548  ถึงวนัท่ี 3 มิถนุายน 2548   เวลา 8.30 น. –15.30 น. 

21.2.  วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน  

21.2.1 การก าหนดราคาขายหรือราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ = 10 บาท  

21.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  บริษัทจดัการจะด าเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  ดงันี  ้

(1)  เสนอขายหน่วยลงทนุไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่เสนอขายทัง้หมด ให้แก่ผู้ลงทุน
กลุม่ที่ 1  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลือจากการจองซือ้โดยผู้ลงทนุกลุม่ที่  1  บริษัทจดัการ
สงวนสทิธิที่จะน าหนว่ยลงทนุสว่นท่ีเหลอือยูท่ัง้หมดมาเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุกลุม่ที่ 2 

(2) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้หมด ให้แก่          
ผู้ ลงทุนกลุ่มที่ 2   ทัง้นี  ้ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซือ้โดยผู้ ลงทุนกลุ่มที่ 2   
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนส่วนที่เหลืออยู่ทัง้หมดมาเสนอขายให้กับผู้ลงทุน
กลุม่ที่ 1  
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ในกรณีใดก็ตาม บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้หมด หากกองทุนลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

วิธีกำรจองซ้ือหน่วยลงทนุ    

(1)  ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ ผู้ จัดจ าหน่าย 
(ถ้ามี) หรือตวัแทน ได้ตามวนัเวลา ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุน
เป็นมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 10,000  บาท (หนึง่หมื่นบาท) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท 

(2) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ให้แก่บริษัทจัดการ  
ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตวัแทน  พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชี
กองทนุ และใบจองซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

(3)  กรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่  2 คนขึน้ไป แต่ไม่ เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน  
บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้จองซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้จองซือ้ประสงค์เป็นอย่าง
อื่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4)  ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่มี ถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุน
เอง  

(5)  ส าหรับผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อน 

(6) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทนุของกองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นายทะเบียน
หน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ดงันัน้ ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแจ้งความ
ประสงค์วา่จะให้น าหน่วยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทนุฝากไว้ ณ ท่ีใด 
โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ :  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งจะน าหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้นัน้ๆ หรือ 

- ฝากไว้กบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ซึง่จะ
น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กบับริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในนามของบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการเพื่อผู้จองซือ้  
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21.3.  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

(1) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้จอง
ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้
เพื่อการรับช าระเงินซือ้หน่วยลงทุน โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ จองซือ้ลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

กรณีจองซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2)  หลงัจากที่บริษัทจดัการ หรือตวัแทนได้รับการจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้
จองซือ้แล้ว บริษัทจัดการ หรือตัวแทนจะออกส าเนาใบใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ไว้เป็น
หลกัฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีจองซือ้ ไม่วา่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผู้จองซือ้หนว่ย
ลงทนุท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

 ในกรณีที่วนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาที่ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุของผู้จองซือ้รายนัน้  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซือ้ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุของผู้จองซือ้รายนัน้  

(4)  ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระคา่หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า 
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  

(5)  ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวน 
แล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการ
เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุ  
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21.4.  การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น นอกเหนือจาก
กรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนโดยการโอนเงิน
หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะน ารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 250 ราย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ถึง 250 ราย แต่มี 
มลูค่า ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุต ่ากว่า 500,000,000 
บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินที่
ได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จอง
ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่า
ซือ้หนว่ยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว
ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยเร่ิมนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลา 1 เดือน
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอื่น  

21.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณี 
ใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย  
ลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกว่าจ านวนหน่วย 
ลงทนุท่ีเสนอขาย 

(2) กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใดเกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  และ
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วหรือบคุคลที่เก่ียวข้องประสงค์ที่จะจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 
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(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงิน  เป็นต้น 

(5) ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทนุ อาจมีมลูค่ารวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 
75 ของมลูค่าเงินที่กองทนุระดมทนุได้ หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุอาจจะไม่
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณี
ที่การจองซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 
เป็นต้น ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความ  
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

21.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้อง
เปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอ เปิดบญัชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้บริษัทจัดการ หรือ  
ตวัแทนจนครบถ้วน  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณีๆ ไป : (บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  

เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ  

1. กรณีบคุคลธรรมดา  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

-  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ)  

2. กรณีนิติบคุคล  

-  ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  

-  ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  

-  ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้อง และ  
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- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท า
การเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย และ  

- บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

3. กรณีบคุคลตา่งด้าว  

- เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และ ถ่ินที่อยู่ และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร  

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  

-  ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อก าหนดตา่ง ๆ ตามที่ได้
ระบุไว้ในโครงการนี ้และ/หรือตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทัง้ที่ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  

21.7     การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 60 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

เมื่อน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถท าการซือ้ / ขายหน่วยลงทนุผา่นระบบ “การซือ้ / ขายหนว่ยลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” 
ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบถึงก าหนดเวลาดงักลา่วทางจดหมายโดยพลนั 

ข)   การลงทุนครัง้ที่ 2 (เพิ่มทุน) 

21.1 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน และวนัเวลาท าการจองซือ้หน่วยลงทุน 

21.1.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม : 

ภายหลงัจากที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบในการเพิ่มทุน และการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการแล้ว   บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสรุปข้อมลูส าคญั “หนงัสอืแจ้ง
การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม”  และใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนซึง่บริษัทจดัการจะได้ก าหนดตอ่ไป   

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทจดัการ 
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ส าหรับบุคคลในวงจ ากัด : 

ผู้ ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
เพิ่มเติมของกองทุนรวม  สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการ  ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่บริษัทจดัการ  

 
21.1.2 วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม : 

ระหวา่งวนัท่ี ......................  ถึงวนัท่ี  ............................ รวม   ………  วนัท าการ  
ระหวา่งเวลา ...........................  (จะระบไุวใ้นหนงัสือชี้ชวน) 
 
ส าหรับบุคคลในวงจ ากัด : 

ระหวา่งวนัท่ี ......................  ถึงวนัท่ี  ............................ รวม   ………  วนัท าการ  
ระหวา่งเวลา ..............................    (จะระบไุวใ้นหนงัสือชี้ชวน) 

21.2 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน 

21.2.1 การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

 ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ  =  10 บาท ตอ่หนว่ย 

21.2.2 วิธีการเสนอขายและจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

การเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นี ้ จะมีการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่ 
จ านวน 39,500,000 หนว่ย  โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม : 

เสนอขายหน่วยลงทนุใหม่จ านวน 39,500,000 หน่วย   มูลค่าหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) โดยการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิในสดัสว่น 1 หนว่ยลงทนุเดิม ตอ่ 0.78 หนว่ยลงทนุใหม ่ในราคาหนว่ย
ละ 10 บาท ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Rights 
Offering) ณ วนัที่ ..................................    (จะระบุไว้ในหนงัสือชี้ชวน)  (โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม
สามารถจองซือ้หน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิ หรือสละสิทธิ      
ไมจ่องซือ้หนว่ยลงทนุใหมก็่ได้) 

ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลือจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตาม
สิทธิ  (Rights Offering)  บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนที่เหลือนัน้มาจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วย 
ลงทนุเดิมที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเกินสทิธิของตน 
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วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม : 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนตาม “หนงัสือแจ้งการจดัสรรหน่วยลงทุนที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติม”  ได้ที่บริษัทจดัการ   ตามวนัเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน  

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนให้แก่บริษัทจัดการ             
พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและ ชดัเจน 

(3) บริษัทจัดการ  จะน าหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับการจัดสรรจากการจองซือ้หน่วย
ลงทุนฝากไว้ ณ  สถานที่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ฝากหน่วยลงทนุไว้ในปัจจุบนั ทัง้นี ้ตามข้อมูล  
ที่ได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

ส าหรับบุคคลในวงจ ากัด: 

เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ตามจ านวนที่เหลือจากการจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม      
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ เป็นผู้ ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงซึง่ ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เก่ียวข้อง  

วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนส าหรับบุคคลในวงจ ากัด : 

(1) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ ตามวนัเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน  

(2) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ให้แก่ บริษัทจดัการ   
พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชี และใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน 

(3)  บริษัทจัดการ จะน าหน่วยลงทุนที่ ได้รับการจัดสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทุนฝากไว้  ณ  
สถานท่ีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ฝากหน่วยลงทนุไว้ในปัจจุบนั ทัง้นี ้ตามข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัปิดสมดุทะเบียน  

 ส าหรับผู้จองซือ้รายใหม่ที่ไม่เคยซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมาก่อน  ในขณะที่จองซือ้ ผู้
จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซือ้
หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ท่ีใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ :  

◼ ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึง่จะน าหนว่ยลงทนุ
ที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้นัน้ๆ หรือ 

◼ ฝากไว้กบันายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในนามของบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการเพื่อผู้จองซือ้  
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ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมหรือผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุประเภทบคุคลในวงจ ากดัที่มถ่ิีนฐานอยู่
ในตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 

21.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

(1) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟต์ หรือค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่
ตามวนัที่ที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงิน
ซือ้หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดข้างล่างนี  ้โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือ้ลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ช่ือบญัชี :     กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1 

ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์  

ช่ือธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องสง่ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ  หนงัสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม   พร้อมกบัเช็ค ดราฟต์  มาถึงสถานที่ของบริษัทจดัการ  ตัง้แต่วนัที่  ............ ถึงวนัที่ ...................... 
ระหวา่งเวลา................................   (จะระบไุวใ้นหนงัสือชี้ชวน) 

• กรณีจองซ้ือต ่ำกว่ำ 10 ลำ้นบำท 

กรณีจองซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิน้สดุลง    

• กรณีจองซ้ือตัง้แต่ 10 ลำ้นบำทข้ึนไป   

กรณีจองซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายของผู้จองซือ้ประเภท “บคุคลในวงจ ากดั” จะสิน้สดุลง 

ส าหรับบุคคลในวงจ ากัด : 

ผู้ จองซื อ้ต้ องส่งใบจองซื อ้หน่วยลงทุน พร้อมกับเช็ค ดราฟต์   มาถึ งสถานที่ บ ริษั ทจัดการ    
ตัง้แตว่นัที่  ............. ถึงวนัที่ ...................... ระหวา่งเวลา .......................  (จะระบไุวใ้นหนงัสือชี้ชวน) 

กรณีจองซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด   ผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิน้สดุลง 
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(2) หลงัจากที่บริษัทจดัการ ได้รับการจองซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้แล้ว  
บริษัทจดัการจะออกหลกัฐานใบจองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วนัที่จองซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการ จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท าการจองซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

 ในกรณีที่วนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาที่ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนราย 
นัน้  

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ  
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้  

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าหนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  

(5)  ผู้ ถือหน่วยหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวน แล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการ  เป็นกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการ
เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

21.4 การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

กรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการจัดส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนโดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีด  
คร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุในครัง้นี ้

อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ  
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21.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณี 
ใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย 

(2) กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใดเกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนและ
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วหรือบคุคลที่เก่ียวข้องประสงค์ที่จะจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่1ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน 

(4) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงิน  เป็นต้น 

(5) ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุจะลงทนุ อาจมีมลูค่ารวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 
ของมลูคา่เงินที่กองทนุระดมทนุได้  

(6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่
การจองซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็น
ต้น ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

21.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้อง
เปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอ เปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ สง่ให้บริษัทจดัการจนครบถ้วน  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการ  
ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  
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เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ  

1. กรณีบคุคลธรรมดา  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

-  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ)  

2. กรณีนิติบคุคล  

-  ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  ท่ีมีอายไุมเ่กิน 1 เดือน  ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ความถกูต้อง และ  

-  ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  

-  ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้อง และ  

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนา
บตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็น
ฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย และ  

- บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

3. กรณีบคุคลตา่งด้าว  

- เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และ ถ่ินที่อยู่ และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่
บริษัทจดัการจะเห็นสมควร  

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  
-  ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองวา่ยินยอมที่จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อก าหนดตา่ง ๆ ตามที่ได้ระบุ

ไว้ในโครงการนี ้และ/หรือตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทัง้ที่ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  

21.7 การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุเพิ่มทนุของกองทนุ
รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
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22.  การจัดสรรหน่วยลงทุน    

บริษัทจดัการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้ทัง้นี  ้ในกรณีที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการสัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผนัของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการดงักล่าวแล้วให้ถือว่าการด าเนินการนัน้ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย  

 22.1   วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ก)     การลงทนุครัง้ที่ 1 
(1)  ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี  ้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่                

ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่จองซือ้และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว      
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับ  
ช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนกลุ่มที่  1 และผู้ ลงทุนกลุ่มที่  2 ภายใต้  
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้  

(1.1) กำรจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุกลุ่มที ่1   

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที่ 1 ทกุรายตามจ านวนที่จองซือ้ 
แต่ทัง้นีจ้ านวนหน่วยลงทนุที่จะจดัสรรให้แก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือบคุคล 
ที่เก่ียวข้อง จะไมเ่กินร้อยละ 25 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายทัง้หมด ทัง้นี ้เว้น
แตจ่ะมีหนว่ยลงทนุเหลอืจากการจดัสรรให้ผู้ลงทนุกลุม่ที่ 2 แล้ว 

(1.2) กำรจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุกลุ่มที ่2  

(1.2.1) จดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุกลุม่ที่ 2 ทกุรายตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจอง
ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  โดยหากผู้จองซือ้ท าการจอง 
ซือ้มากกว่า 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้เพียงบัญชี 
เดียวเทา่นัน้ 

(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ลงทุนกลุ่มที่ 2 ในข้อ 
(1.2.1) ทุกราย โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 
100 หนว่ย)  ให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที่ 2 ทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะ
ครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย   

(1.2.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้ จองซือ้ในข้อ 
(1.2.2) ทุกรายได้  บริษัทจัดการจะใช้วิ ธีสุ่มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ 
(Random) เพื่อท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซือ้ที่ยงัไม่ได้รับการ
จดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
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(1.2.4) ในกรณีที่มีผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 เป็นจ านวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซือ้กลุ่มที่ 2 ทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตาม
จ านวนเงินจองซือ้ต ่าสุดได้    บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้  
จองซือ้กลุ่มที่ 2 โดยใช้วิธีสุ่มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random)  เพื่อท า
การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้ที่ได้สุม่รายช่ือตามมูลค่าขัน้ต ่าของการ
จองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้
จองซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

(1.3) ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวน
ที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่ว 
และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็
ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการ
จดัสรรหน่วยลงทนุของผู้จองซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยบริษัทจดัการ
และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัแตว่นัท าการถดัจากวนัเสร็จสิน้การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ข)   การลงทนุครัง้ที่ 2 (เพิม่ทนุ) 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวน 39,500,000 หนว่ย มลูคา่           
หนว่ยละ  10 บาท  ออกเป็น 2 สว่น   ทัง้นี ้  ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที ่1 : จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่จ านวน 39,500,000 หน่วย   มูลค่าหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) 
โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในสดัสว่น 1 หน่วยลงทนุเดิม ต่อ 0.78 หน่วย
ลงทนุใหม่  ในราคาหน่วยละ 10 บาท  ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมซึ่งมีรายช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) ณ วันที่ ......................................  
(จะระบุไว้ในหนงัสือชี้ชวน)  (โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซือ้หน่วยลงทุน    
ใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร  หรือน้อยกว่าสิทธิ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วย
ลงทนุใหมก็่ได้) 

ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลือจากการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเดิมตามสทิธิ  (Rights Offering) บริษัทจดัการอาจน าหนว่ยลงทนุท่ีเหลอืนัน้มา
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว
เกินสทิธิของตน 
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การด าเนินการของบริษัทจัดการ  กรณีมีเศษหน่วยลงทุน : 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิ ตามอตัราสว่นท่ีก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมรายใดได้รับ
สิทธิจองซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยลงทุนที่ไม่
สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียง
ที่สดุ โดยบริษัทจัดการจะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปรวมกับ
หน่วยลงทุนที่มิได้รับการจองซือ้เนื่องจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จอง 
ซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือจองซือ้ไมเ่ต็มสทิธิหรือเหตอุื่นใดก็ตามมาเสนอขาย
และจดัสรรตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุที่เหลอืจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตาม
สิทธิ (Rights Offering) มีจ านวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนเกินสิทธิของตนได้ครบทุกราย    
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แสดง 
ความประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตามจ านวน
หนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายดงักลา่วแสดงความจ านงไว้ หรือ  

(2) ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุที่เหลอืจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตาม
สิทธิ (Rights Offering) มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินสิทธิของตนได้ครบทกุราย  บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความ
ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตามสัดส่วนของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซือ้
เกินสทิธิดงักลา่ว  

หากมีกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลอืจากการจองซือ้ตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น ให้บริษัท
จดัการมีอ านาจน าหน่วยลงทนุท่ีเหลอืนัน้มาจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 

ส่วนที ่2 : ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลือจากการจองซือ้โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม  บริษัทจดัการ
สงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนส่วนที่เหลืออยู่ทัง้หมดมาเสนอขายและจัดสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่เป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุโดย
เฉพาะเจาะจงซึ่ง ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง  โดยจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตาม
ปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง   ในราคาหนว่ยละ 10 บาท 
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ในกรณีที่มีปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของผู้จองซือ้ในสว่นที่ 2 เป็นจ านวน
มากจนบริษัทจดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ในส่วนที่ 2 ทกุราย
ตามจ านวนที่จองซือ้ได้  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ในส่วนท่ี 2 
ตามวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

ทัง้นี ้  การจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่ว  จะไม่ท าให้เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

22.2   ข้อจ ากดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุ    

ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด   จะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด    
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการ
สัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผนัของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใด
ข้างต้น  และเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการดงักลา่วแล้วให้ถือว่าการด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบจาก         
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์   ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรหนว่ยลงทนุไว้ดงันี ้* 

(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(1.1) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้ไมเ่กินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.   กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 หรือกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

2.   นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติ
 บคุคล 

3.   บคุคลอื่นใดที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
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(ข)   เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ 
ตามสญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุจะ
ถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดไมเ่กิน  1 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(1.2)   จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บุคคลเดียวกันของบุคคลดงักลา่ว รวมกนัได้ไม่เกินกว่า  1 ใน 3 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุต่างด้าว         
ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  หากเป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   มีการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2.2)   มีการลงทนุเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสทิธ์ิในอาคารชุด  ทัง้นี ้เมื่อค านวณพืน้ท่ีห้องชดุท่ีกองทนุรวม
จะลงทนุรวมกบัพืน้ท่ีห้องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้ว
คิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีห้องชดุทัง้หมดในอาคารชดุนัน้ 

*  เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ที ่สน. 25/2552 และ ที ่สน. 53/2552 

23. การเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ เมื่อมี วัตถุประสงค์เพื่ อล งทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อด าเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์          
ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

23.2 ในการเพิ่มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี ้

(1)   ขอมติในเร่ืองวตัถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน จ านวนหน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุน  
จดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วย
ลงทนุโดยต้องได้รับคะแนนเสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1.1)   กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า               
3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง  ทัง้นี ้องค์ประชุมต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ        
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด และจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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(1.2)   กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียง
 เกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยีดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ใ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะ   
ลงทนุเพิ่มเติม กรณีเป็นการเพิ่มเงินทนุเพื่อซือ้ เช่า หรือได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม   

(ข)   เจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่
กองทุนรวม กรณีเป็นการเพิ่มเงินทุนเพื่อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

(ค)   ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุน
เฉพาะเจาะจงกรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเร่ืองที่ขอมติ 

(จ)   บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกันกบับคุคลตาม (ก) (ข) (ค) 
หรือ (ง) แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่เสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมบางราย  หากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีมติคดัค้านรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
บริษัทจดัการจะไมด่ าเนินการให้มีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว   

(2)  ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนตามที่ได้รับมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน              
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

23.3  เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 23.2 แล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)    ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ก .ล .ต .  พ ร้ อ ม ทั ้ง จั ด ส่ ง 
ร่างหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

                             (2)       จดัสง่ แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน 

              (3)       จดทะเบียนเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดทะเบียนเพิ่ม     

                          เงินทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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23.4       ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าสังหา 
ริมทรัพย์เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หากบริษัทจดัการยงัไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมต่อส านกังาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจดัการจะแจ้งเร่ืองข้างต้นให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซือ้ 
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่           
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง  บริษัทจดัการจะช าระ
ดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวันที่บริษัท
จดัการช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน  

(2)   หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมแล้ว  
บริษัทจัดการจะลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน         
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุน         
จดทะเบียนโดยค านวณตามสดัสว่นของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้
จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม: 

• เนื่องจากประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอ่นญุาตให้กองทนุเพิ่มทนุ กรณีขาดสภาพคลอ่ง  ดงันัน้ 
ในกรณีที่กองทนุเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /
โอน ทรัพย์สนิบางสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุ ตามที่เห็นสมควร และเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการดงักล่าว
แล้วให้ถือวา่การด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 

• ส าหรับเง่ือนไขของ  “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามการสัง่การ   การเห็นชอบ และ/หรือการผอ่นผนัของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการดงักลา่วแล้วให้ถือว่าการด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 
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24. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

24.1  ในกรณีที่กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการ 
จะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  

(1)   กองทนุรวมมีเงินลงทนุที่ได้รับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
(ไมร่วมก าไร) 

(2)   มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ลดลงจากการ  
ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

(3)   กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย 

24.2  ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะลดมลูคา่หนว่ยลงทนุและปฏิบตัิดงันี  ้

(1)  ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้เงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากก าไรสะสมของกองทนุรวม    

(2) ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน               
5 วันท าการนับแต่วันที่ด าเนินการเฉลี่ย เงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3)   จดัให้มีข้อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
จัดการและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูล
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม:            

ส าหรับเง่ือนไขของ  “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่กา ร 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการสัง่การ การ
เห็นชอบ และ/หรือการผอ่นผนัของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัท
จดัการได้ด าเนินการดงักลา่วแล้วให้ถือวา่การด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 
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25.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  :   ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

25.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ  

1) โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียน
หน่วยลงทนุท าการบนัทึกช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็น  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามรายละเอียดใน "ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและ/หรือ
บัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน" และ "ใบจองซือ้หน่วยลงทุน" เมื่อผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนได้ช าระเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว 

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้หรือของ
บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการเพื่อผู้จองซือ้ ท่ีมีอยู่กับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามที่ผู้จองซือ้แสดงความจ านงไว้ในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

3) ในกรณีของการน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลกัทรัพย์ของผู้ จองซือ้ผ่านนายหน้าค้าหลกัทรัพย์  
(Broker) หรือการน าหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของบุคคลท่ีได้รับแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ
เพื่อผู้จองซือ้นัน้ นายหน้าค้าหลกัทรัพย์หรือบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ดงักลา่วจะเป็นผู้ออกหลกัฐาน
ตา่งๆเพื่อแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่จะเป็นไปตามระบบงานของแตล่ะแหง่  

4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ โดยผู้ ร้องขอจะต้องด าเนินการ   
ดงันี ้:- 

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียน  
หนว่ยลงทนุ  

(4.2)  ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในข้อ 27  "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหนว่ย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอ 
ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วย  ลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียน
หน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้  
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(4.4)  ใบหน่วยลงทุนท่ีออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยในใบหนว่ยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือจะต้องมีลายมือช่ือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุ
ถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

26.  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

26.1  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

26.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ  

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์
การลงทุน และข้อจ ากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ทัง้นีร้วมถึงข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาตา่งๆ ท่ีได้ท าขึน้  

2)  สงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนนัน้เป็น
การขดัตอ่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสอืเวียนที่หนว่ยงานที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายได้ ประกาศ ก าหนด และ/หรือกรณีที่เป็นการขดัตอ่ข้อก าหนดที่ได้ระบไุว้ใน
โครงการนี ้ 

3)  สทิธิในการลาออกจากการท าหน้าที่เป็นบริษัทจดัการกองทนุให้กบักองทนุรวม และ/หรือ
เลกิโครงการ ตามข้อ 26.1.1 (5) และข้อ 26.1.3  

4) สิทธิในการยับยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทนุ หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ /หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือ เป็นเหตุให้บริษัทจดัการอาจเสียช่ือเสียงหรือได้รับความเสียหาย 
หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 
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5) สิทธิในการด าเนินการจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทนุแล้ว ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการ
บอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้แก่กองทนุตามก าหนด
และเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทนุไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอื่นใด
มารับหน้าที่ได้ภายในก าหนดเวลา 

-  สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสัง่การ  

-  สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มี
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือ  
สัง่การเป็นอยา่งอื่น 

- สิทธิที่จะด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของ
กองทนุ ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทนุเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สิทธิในการจัดการกองทุน เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่ง  
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/  
หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

6) สิทธิในการสัง่ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ประกาศก าหนด  

7)  สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือ
เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

8)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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26.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทุน บริษัทจัดการมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการและบริหาร
กองทนุให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กำรบริหำรกองทนุ  

1.1) จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   และข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน  
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่งครัด  

1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ และหนังสือชีช้วน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่าง
สญัญา และร่างหนงัสอืชีช้วน ที่ผา่นการพิจารณาจากส านกังาน 

1.3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของ
โครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัท
จดัการจดัสง่หนงัสอืชีช้วนให้ส านกังานไมน้่อยกวา่ 1 วนัท าการก่อนการเร่ิม
จดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนให้แก่ประชาชนและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว
ผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือชีช้วนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของส านกังานด้วย 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
ข้อมูลที่จัดส่งนัน้มีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าและให้กระท าผ่าน
ระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข)   ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีการ
แจกจ่ายข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวมให้แก่
ผู้ ลงทุนอย่างเพียงพอ ส าหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดโครงการ บริษัท
จดัการจะเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือร้องขอได้ ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่ว
ต้องเป็นปัจจบุนั 
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(ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจัดให้ 
มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน   
10 วนัท าการนบัตัง้แตว่ันถดัจากวนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานให้
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

(ง) จัดให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทุนซึ่งต้องมีค าเตือนว่า “การลงทุนในหน่วย  
ลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจ
ได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ นอกจากนี ้
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ผู้ ลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุ” 

1.4) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุเป็นผู้ท าหน้าที่
ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ดงักลา่วต้องไมม่ีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ ให้สทิธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกนั 

1.5)  น าเงินของกองทุนไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การหา  
ผลประโยชน์ การซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่โอน และเปลีย่นแปลง
เพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้อง  
เป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย  

1.6) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือจ านวนอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ประกาศก าหนด บ ริษัทจัดการจะด า เนินการให้ เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

1.7)  ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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1.8)  จดัสรรผลก าไรของกองทนุเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

1.9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.12)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวก ให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้  

(1)   บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมิน
คา่ทรัพย์สนิในการส ารวจอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุ
เพื่อการประเมินคา่ 

 (2)   ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ใน
การเข้าตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.13) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งถือหนว่ย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

1.14) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามข้อก าหนด 
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ท่ีระบไุว้ในโครงการ  

1.15) กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่ อให้บรรลุซึ่ งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่ ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัทจดัการ ทัง้นีจ้ะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวข้อง 

1.17)  ด าเนินการเลกิกองทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
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2)  กำรรบัและจ่ำยเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ  

3)  กำรแต่งตัง้บคุคลทีเ่กี่ยวข้องเพือ่กำรจดักำรกองทนุ  

3.1)  จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

3.2)   แต่งตัง้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท า
หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้   

(3.1)   ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(3.2)   ผู้จัดการกองทุนเพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ตามข้อ 6.2  เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทั ง้นี  ้บ ริษั ทจัดการกองทุนรวมจะประกาศราย ช่ือผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ 

3.3) แตง่ตัง้ผู้บริหารสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง  ทัง้นี ้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4)  แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้
ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.5)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รวมถึงการเปลีย่นตวันายทะเบียนหนว่ยลงทนุของ
กองทุน และแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการแต่งตัง้ดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.6) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมครัง้แรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

3.7)  แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทัง้นีบ้ริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนัน้
จะต้องอยู่ในบัญชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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3.8)  แต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว
จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

3.9) แตง่ตัง้ที่ปรึกษา(ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุ  

3.10)  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การ
ให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ สอบบัญชีของกองทุน และ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดแทน และแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.11)  แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีกองทุนเพื่อท าหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและหน้าที่อื่นๆที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ เมื่อยตุิหรือเลิก
กองทนุ ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.12)  แต่งตัง้บุคคลอื่นใดเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวกับกองทุน อาทิเช่น ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญต่างๆ ผู้จดัท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักษาความ
สะอาดสถานท่ี ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4)  กำรด ำเนินกำรอืน่ๆ  

4.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการ
เป็นกองทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

4.2) ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันจดทะเบียน
กองทนุรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

4.4)  ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ
และน าทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัท
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

4.5) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถื อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ  

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอนิดัสเตรียล 1 

                            
 

 

83 

4.6) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการ
ลงทนุของกองทุนรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

4.7) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจัดตัง้และจัดการ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

4.8) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในกรณีที่มีเหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงใดๆเกิดขึน้
ภายหลงัจากวนัที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทนุตามข้อ (4.7) อนัมีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั  

4.9) จดัท างบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการที่
มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ  รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทนุรวมทกุสิน้ปีการเงิน 
และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีการเงิน 

4.10) จดัสง่ส าเนารายงานการประเมินค่า พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องให้
ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานการประเมินคา่   

4.11)  จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือ
จ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า  

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์  และ
สญัญาซือ้ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแต่
กรณี 

(2)    สญัญาเป็นหนงัสือที่แสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้ ดูแล ผลประโยชน์ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ เข้าครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วย 
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4.12) จดัสง่ส าเนาสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันท าการนับแต่วัน              
ท าสญัญาหรือนบัแต่วนัแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้
บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(2)  สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา 
(ถ้ามี) ภายใน  5 วนัท าการนบัแตว่นัท าสญัญาดงักลา่ว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สัง่ให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสญัญาแต่งตัง้ อาทิเช่น 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัท า
รายงานต่างๆ และ/หรือด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรือ 
ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายร้องขอ  

4.14) จดัส่งหนงัสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกับการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสทิธิการ
เช่า  รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ 
และส านักงานใหญ่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซือ้ เช่า 
จ าหนา่ย หรือโอนสทิธิการเช่า โดยหนงัสือสรุปข้อมลูจะมีสาระส าคญัตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมได้รับอนุมตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการอาจจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที่ เป็นสาระส าคญั
ตามวรรคก่อน ให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการด าเนินการตามวรรคก่อน ภายใน              
วนัท าการถัดจากวนัที่ซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

4.15) ด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของกองทุน 
ตามที่เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตาม กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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26.1.3 เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปลีย่นบริษัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือเมื่อได้รับการ
อนมุตัิเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

1) กองทุนอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึ่งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดให้เปลีย่นบริษัทจดัการภายใต้เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า            
60 วนั  เว้นแต่บริษัทจัดการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า
ดงักลา่ว 

(2)  ให้มีผลเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการในวนัท่ีก าหนดตามมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  อนัจะมีผลให้
บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบั
ดงักลา่ว ทัง้นีเ้นื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัท
จดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ไม่รับหน้าที่ในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องด าเนินการจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เพื่อท าหน้าที่
จดัการกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับ
แจ้งจากบริษัทจดัการ  
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3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การด าเนินงาน การบริหาร
จดัการกองทนุ หรือมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีอื่นใดอนัจะมี
ผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ที่จะปฎิบตัิหน้าที่ต่อไป  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ไมรั่บหน้าที่ในการจดัการกองทนุตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) โดยที่ประชุม          
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องด าเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฏหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจดัการ  

ในการเปลี่ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบตัิหน้าที่
ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม ่ 

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ท าการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตาม            
ข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่ กองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ
ลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 90 วนันับแต่วนัที่บริษัท
จดัการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือว่าการด าเนินการดงักลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 

26.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ท าขึน้กบับริษัทจดัการ 

(2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบญัญัติในมาตรา 125  และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535  และข้อก าหนดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ  ตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด   
หากบริษัทจดัการมิได้ ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการ จนก่อให้เกิดความ เสยีหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิ ตาม
หน้าที่ตามมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ผู้ดแูลผลประโยชน์ จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียดและสง่
ให้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัตัง้แตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์
ดงักลา่ว 
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(3) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหม 
ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทัง้ปวง  หรือเมื่อได้รับ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทกุหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 

(5) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(6) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์พบวา่อสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมช ารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัส าคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลีย่นแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมี
นยัส าคญั 

(8) ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(9) จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝากไว้รวมทัง้จดัท าบญัชีแสดง
การ รับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 

(10) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการได้
ค านวณไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และประกาศ
มลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทนุ โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงาน ที่บริษัท
จัดการจัดท าและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรือที่บ ริษัทจัดการได้ รับจากผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที่บริษัทจดัการวา่จ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถกูต้อง
ของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 
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(11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทนุ 

(12) มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

26.3  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทนุรวม (ถ้ามี) 

26.3.1 ที่ปรึกษามีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ได้รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้
ค าปรึกษาที่ได้ตกลงกนั 

2. ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการซือ้หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

3. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบใุนสญัญาบริการให้ค าปรึกษาที่ได้ตกลงกนั 

26.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1. ได้รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการ
ให้ค าปรึกษาทางการเงินท่ีได้ตกลงกนั 

2. ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการจัดตัง้กองทนุรวม การระดมเงินทนุ การวางแผน
ทางการเงินเพื่อการลงทนุ รวมถึงการเพิ่มทนุ (หากได้รับเลอืกเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

3. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบใุนสญัญาบริการให้ค าปรึกษาทางการเงินท่ีได้ตกลงกนั 

26.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ได้รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที่ได้  
ตกลงกนั 

2. ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเพื่อประโยชน์ในการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม 

3. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบใุนสญัญาบริการท่ีได้ตกลงกนั 

ทัง้นี  ้ บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
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26.4  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 

1. ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ท าขึน้ระหวา่ง บริษัทจดัการ กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2. ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ  

3. จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ เช่น จดัหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุ เป็นต้น 

4. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์   และตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

26.5    สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

1. ได้รับคา่ธรรมเนียมในการท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที่ได้
ตกลงกนั 

2. ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

3. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบใุนสญัญาบริการท่ีได้ตกลงกนั 

27.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม  

27.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

(1)  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  

 ไมม่ี 

(2)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน  

 ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี)  

(3)  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด  โดยปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บ
จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ     

(4)  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด  โดยปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บ
จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ   
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(5)  อื่น ๆ ระบ ุ 

(5.1)  คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหนว่ยลงทนุกบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุตามอตัราที่
บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด  

(5.2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง  

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 27.1 เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น
ใดท านองเดียวกนั  

27.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  

(1)  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00  ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุ  

(2)  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

ในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ทัง้นี  ้อัตรา
คา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 30,000 บาทตอ่เดือน   

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี ้
ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน ในอัตรา  
10,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเบิกคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบ 

ทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทุนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ          
เป็นต้น ในอตัราไมเ่กิน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

(3)  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุ 

(4) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   

เรียกเก็บตามอตัราและวิธีการท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้จะเรียกเก็บใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 4.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(5) คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษากองทนุรวม   

(5.1) คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี 

เรียกเก็บตามอตัราและวิธีการตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษาของกองทุนรวม ทัง้นี ้
จะเรียกเก็บในอตัราไมเ่กินร้อยละ 4.00  ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุ 
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(5.2) คา่ที่ปรึกษาอื่นของกองทนุ เช่น ค่าที่ปรึกษาการลงทนุ คา่ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ 
คา่ที่ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง คา่จ้างวิศวกรคมุงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคณุภาพงาน 
เป็นต้น 

ตามที่จ่ายจริง 

(6) คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  

ในการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้
ในการเสนอขายครัง้แรก   

ส าหรับการระดมเงินทุนครัง้ต่อไป  จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจ านวนเงินที่ระดม
ใหมใ่นแตล่ะครัง้ 

(7) คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย 

 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของจ านวนเงินท่ีจ าหนา่ย  

(8)   คา่เบีย้ประกนัภยั 

ตามที่จ่ายจริง 

(9)   คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ 

 ในอตัราไมเ่กิน 10,000 บาท ตอ่ครัง้ ตอ่คน 

(10) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 

ก)  ในการเสนอขายครัง้แรก :     

 ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

ข) ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :    

-   เมื่อกองทนุมีกำรเพ่ิมทนุในแต่ละครัง้  :  ไมเ่กิน 2,000,000 บาท ตอ่ครัง้ 

-   ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ เพือ่ให้นกัลงทนุทัว่ไปทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั
 กองทนุ  :   

 ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ตอ่ปีบญัชี 
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(11) อื่นๆ 

(11.1) คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  

 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ1.50 ของจ านวนเงินท่ีจ าหนา่ย    

(11.2) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ 

(11.2.1)    ค่าใช้จ่ ายห รือค่าธรรม เนียมที่ เก่ี ยวข้องในการจัดตั ง้กองทุน  เช่น 
คา่ธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของกองทนุ
กับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวม การเตรียมและจดัท าเอกสารสญัญา และค่า
แปลเอกสาร เป็นต้น 

(11.2.2) ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(11.2.4) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

(11.2.6) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ 
ทรัพย์สนิ หลกัทรัพย์ ของกองทนุ เช่น ค่านายหน้าในการจ าหน่าย หรือโอน
สทิธิ คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

(11.2.7) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที่ เก่ียวกับการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้ขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการซือ้
หลกัทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซือ้หรือขายอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการโอน
หลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหน่ายใน
การจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ เป็นต้น  

(11.2.8) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคา่และ/หรือสอบทานการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

(11.2.9) คา่ใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น คา่ธรรมเนียม
หรือค่านายหน้าในการหาผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์  ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
รวมถึงค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การสง่เสริมการขาย ค่าสาธารณูปโภค 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่น า้มนั เป็นต้น 
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(11.2.10) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา  และ/หรือก่อสร้าง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ 

(11.2.11) ค่าใช้จ่ายในการประกันภยั ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 
เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกนัวินาศภยั เป็นต้น 

(11.2.12) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตามอตัราที่กฎหมาย
ก าหนดและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยราชการ เช่น  ภาษีโรงเรือน  
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น 

(11.2.13) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในที่กรณีเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

(11.2.14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมาย
เพื่อการรับช าระหนีใ้ด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีใน
ศาล เพื่อรักษาสทิธิของผู้ ถือหนว่ยโดยผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการ 

(11.2.15) คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการช าระเงินใน
กรณีมีการ ลดทนุ และ/หรือจ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร คา่อากร
แสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(11.2.16) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากบัภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(11.2.17) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์หนงัสือชีช้วนหน่วยลงทุน รายงานผู้ ถือหน่วยลงทุน 
รายงานประจ าปี ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(11.2.18) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและ
รายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  ประกาศการปิด
สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(11.2.19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรือ
เอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ เป็นต้น  

(11.2.20) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทนุ และ/หรือลดทนุ 
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(11.2.21) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/
หรือที่ เกิดขึน้จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนการขอมติ          
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(11.2.22) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(11.2.23) คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สนิของ
กองทนุและบริษัทจดัการ เช่น คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายใน
การยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่
ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
เมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
ในการด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายแก่บคุคลภายนอก คา่จดจ านอง ค่าปลดจ านอง คา่ใช้จ่าย ในด้านนิติ
กรรม  คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

(11.2.24) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายในการเลิกกองทนุหรือเปลี่ยนแปลงบริษัท
จดัการ 

(11.2.25) คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของ
กองทนุ 

อตัราคา่ธรรมเนียมข้อ 27.2 เป็นอตัราตามที่จ่ายจริง ที่ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุน หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสีย
ภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  และกองทุนรวมมีหน้าที่
ตามกฎหมาย จะถือเป็นภาระของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 27.2 (1) (2) (3) ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สิน 
หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้วแต่กรณี ณ วัน
สดุท้ายของเดือนเป็นฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจาก
บญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน  

ทัง้นีก้ารตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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27.3. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

27.3.1  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ 

 ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในข้อ 25 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ   อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้น
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจดัการ  

27.3.2  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

 บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่าย ตามข้อ 27.1 และข้อ 27.2 
โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพ่ิมอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย ไม่เกินร้อยละ 25 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี    

บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตาม
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้ ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1)    ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั  เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2)    ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการ  และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขาย (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

(2)  กรณีเพ่ิมอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเกินกว่ำร้อยละ 25 ของค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี  

บริษัทจัดการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  กรณีทีบ่ริษัทจดักำรจะเปลีย่นแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย  

 บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ส านกังานของบริษัท
จดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขาย (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานที่ในการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลง
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
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28.    วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า              
หน่วยลงทุน 

28.1 บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ             
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต ่                  
วนัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคม แล้วแตก่รณี  ทัง้นี ้มลูค่าที่ค านวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมลูค่าดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

      บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สนิไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

28.2 การค านวณและประกาศมลูคา่ตามข้อ 28.1  บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้

(1)   ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้วิธีการ            
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(2)   ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม 
หลกัสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่ห้าทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้  
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

28.3   การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบับและ 
ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และส านกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์  
พร้อมทัง้เปิดเผยช่ือ ประเภทและที่ตัง้อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย 

28.4   ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่ค านวณตามข้อ 28.1 อันมี 
ผลกระทบต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัส าคญั  บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.3  และหาก
เหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีมีการเปิดเผยตามข้อ 28.3 บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วโดยพลนั 

28.5 ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะค านวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)   อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ลา่สดุ แล้วแต่กรณี เว้นแต่การค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมครัง้แรก  บริษัทจดัการจะใช้ราคาที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2)   ทรัพย์สินอื่น บริษัทจดัการจะก าหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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เง่ือนไขเพิ่มเติม: 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 28 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการสัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการดงักลา่วแล้วให้ถือวา่การ
ด าเนินการนัน้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย  

ทัง้นี ้ การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุที่บริษัทจดัการประกาศเป็น
การค านวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่ครัง้ลา่สดุเป็นฐานในการก าหนด
มลูคา่ทรัพย์สนิหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ของกองทนุ ซึ่งมลูค่าดงักลา่วอาจไมใ่ช่มลูค่าที่จะซือ้ขายได้จริงของทรัพย์สิน
หลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 

29. การจัดท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอืหน่วยลงทุน  

29.1 รายงานของกองทนุรวม 

 บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานของกองทุนรวมทกุวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และสง่รายงานดงักล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน           
4 เดือนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

29.2   รายงานการลงทนุหรือจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้   
จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและส านกังาน
ใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทนุหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัซือ้ เช่า จ าหนา่ย หรือโอน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยก าหนด 
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29.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ที่ยงัสร้างไมเ่สร็จ 

 กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานความ
คืบหน้าของการก่อสร้างทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีลงทนุจนกวา่การก่อสร้างดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
และจัดส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว ทัง้นี ้ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย   

30. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน     

30.1 บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจ านวน 2 รายเพื่อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  

(1)   ก่อนที่จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   

(2)   ก่อนที่จะจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

30.2 บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจ านวน 1  รายเพื่อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ทกุ 2 ปีนบัแตว่นัท่ีมีการประเมินคา่เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2)   ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุอย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้รับการแจ้งจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

30.3 บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 1 รายเพื่อท าการสอบทานการประเมินค่าทกุ  1 ปี 
นบัแตว่นัท่ีมีการประเมินคา่ครัง้ลา่สดุไปแล้ว 

30.4  ในการแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า บริษัท
จดัการจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครัง้ไมไ่ด้ 

30.5  บริษัทจดัการจะสง่ส าเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 
พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนัและให้ส านกังานภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานดงักลา่ว   

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี     31 เดือนมีนาคม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี   31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 
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32.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

32.1  สทิธิในการรับเงินปันผล  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ 

32.2  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจดัการโดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการนี  ้โดยบริษัทจดัการจะท าการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
โครงการนี ้ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

32.3  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจั ดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้
ในโครงการนี ้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ช าระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อ            
เลกิโครงการเทา่นัน้  

32.4  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเง่ือนไข และ    
หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการนี ้

32.5 สทิธิประโยชน์อื่น ๆ 

32.5.1  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด  

32.5.2 สทิธิในการออกเสยีงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
โดยจะต้องได้รับมติเสยีงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุเกินกว่ากึ่งหนึง่ของหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้การนบัมติดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้  
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32.5.3 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้
ในโครงการ 

33.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

33.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าสัง่  

ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทุนรวมนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วน  

อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสอืเวียน ค าผอ่นผนั 
หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เช่น 
ระยะเวลาการเสนอขายและสดัส่วนการเสนอขาย จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน และมูลค่าโครงการขัน้ต ่าในการ
เสนอขาย  การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้  
การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุ การลดเงินทนุ การจดัท ารายงานการเลกิกองทนุรวม เป็นต้น และ บริษัทจดัการมี
หน้าที่ต้องด าเนินการให้เป็นกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักลา่ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ    
วิธีการจดัการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิ
ดงักลา่วตามที่ได้รับความเห็นชอบหรือการสัง่การของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงาน
อื่นใดข้างต้น และเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าการด าเนินการนัน้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

33.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทัว่ไป  

หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุของกองทนุ เป็นต้น  โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุ ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 24 “สิทธิ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของ บริษัทจดักำร ผูดู้แลผลประโยชน์ ที่ปรึกษำของกองทนุรวม และผูบ้ริหำร
อสงัหำริมทรัพย์” หรือเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 25 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย              
ทีเ่รียกเก็บจำกผูจ้องซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์             
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ตวัแทน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทนุ มติดงักลา่วจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ อื่นที่
ให้บริการแก่กองทุน(แล้วแต่กรณี)ในการด าเนินการตามมตินัน้ๆ  ทัง้นี ้การด าเนินการตามมติความเห็นชอบ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุน ได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ของโครงการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่มีมติ
ให้แก้ไข  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย
และตลาดหลกัทรัพย์ (ภายใน 10 วนัท าการ) และจะประกาศทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 
15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวนัที่ได้มีมติแก้ไข แล้วแต่
กรณี 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ให้สามารถกระท าได้เมื่อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน อนึ่ง บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใดๆ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ที่ขัดตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั
และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อ
สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึง่เป็นคูส่ญัญาของกองทนุ 

การนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อนี ้อยูภ่ายใต้บงัคบัข้อจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 8  “หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรือหลายเหตกุารณ์ดงันี  ้

34.1     เมื่อกองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบเหตดุงักลา่ว 

34.2 เมื่อจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 500 ล้านบาท เมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดย        
เลกิกองทนุรวมในวนัท าการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที่ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

34.3 เมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที ่ระบ ุไว้ใน
โครงการได้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุน จดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสงัหา   
ริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทนุเพิ่มเติมนัน้ได้โดยบริษัทจดัการ 
ได้ด าเนินการตามข้อ 23.4 แล้ว 
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34.4 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวม เนื่องจากบริษัทจดัการกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม 

34.5     เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม  

34.6     เมื่อครบอายโุครงการ (ถ้ามี) 

เง่ือนไขเพิ่มเติมในการเลกิโครงการ 

- มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ คือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยการนบัมติจะอยู่ภายใต้บงัคบัข้อจ ากัดสิทธิของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ   8 “หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

- เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จดัการกองทนุเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทนุรวม เช่น กองทุนขาดสภาพ
คล่องและไม่สามารถเพิ่มเงินทุนได้ตามจ านวนที่ ต้องการ  กองทุนไม่สามารถด ารงสดัส่วนการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด บริษัทจดัการ
ลาออกและไมส่ามารถหาบริษัทจดัการอื่นมารับหน้าที่แทนได้ในระยะเวลาตามที่ระบใุนข้อ 26.1.3 เป็นต้น 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้เลิกกองทนุรวมได้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เมื่อ
บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วอาจไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีใดๆ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ที ่ 
กองทนุรวมจะลงทนุอาจจะไมเ่ป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

-  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้รับค าสัง่ให้เลิกกองทนุ จากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย อาทิเช่น ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือค าสัง่ศาล เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 26.1.1 “สิทธิ
ของบริษัทจดัการ” หรือข้อ 26.1.3 “เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ”  

35. การช าระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิและหรือทรัพย์สินอื่นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม     

 เมื่อเลิกกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระ 
บญัชีเพื่อท าหน้าที่จ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม ช าระภาระหนีส้ินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สนิคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉลีย่ตามจ านวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายถืออยูต่ามสมดุทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด เมื่อช าระบญัชีเสร็จสิน้แล้ว ผู้ช าระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุน
รวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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เงือ่นไขเพ่ิมเติม:   

ในการช าระบญัชีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 76/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ช าระบญัชีของกองทนุรวม  ผู้ช าระบญัชีจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร 
หรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุ  ทัง้นี ้ ผู้ช าระบญัชีอาจมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็น
ผู้ด าเนินการได้    

นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรซึ่งท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ผู้ ช าระบญัชี 
บริษัทจดัการ  และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมจะร่วมกันพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินดงักลา่วตามที่
เห็นสมควร  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทนุรวมจะได้รับเป็นส าคญั   ซึ่งในกรณีนีผู้้ช าระบญัชี บริษัทจดัการ และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจด าเนินการให้มีการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน และ /หรือการโอนกรรมส ิทธิ์ในทรัพย์ส ินของกองท ุนรวมให้แก ่ผู้ถ ือหน ่วยลงท ุนแทนเงิน  ทัง้นี ้                 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการช าระบญัชีที่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน 
เกิน กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

36.   การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไมม่ี 

37. การด ารงความเพียงพอของเงนิทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภยัความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  บริษัทจดัการ 
จะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่
สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัท
จดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
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38. การประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้  
ทัง้นี ้  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ        
ที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการสัง่การ การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.         
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น  และเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าการด าเนินการนัน้             
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย 

38.1 การจัดประชุม 

 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)   บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ 

(1.2)   ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุน                 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

38.2 องค์ประชุม (เฉพาะกรณีที่จัดประชุมเพื่อขอมติ) 

องค์ประชุมต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการในเร่ืองนัน้ๆ เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือ ประกาศ (รวมทัง้   
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

38.3 การลงมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน  (ทัง้กรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน) 

 การลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ในโครงการในเร่ืองนัน้ ๆ เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือ 
ประกาศ (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด  
ไว้เป็นอยา่งอื่น 

38.4 การไม่นับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีข้อจ ากัดในการออกเสียง หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ออกเสียง
ลงคะแนน 

 เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือ ประกาศ (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น    ในการนับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าในกรณีการ                   
จดัประชุมหรือกรณีการขอมติเวียนแทนการจดัประชุมตามข้อ 38.3 จะไม่นบัรวมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน          
ที่มีข้อจ ากดัในการออกเสียง หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ออกเสียงลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ             
กฎ ระเบียบ หรือ ประกาศ ของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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39.  อื่น ๆ 

39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็น
เพื่อให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  
บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุ
นัน้ด้วย 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 

 


