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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
Talaad Thai Leasehold Property Fund 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 

เสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไป 

มูลคาโครงการ 1,800 ลานบาท  จํานวนหนวยลงทุน 180 ลานหนวย 

มูลคาที่ตราไว หนวยละ 10 บาท  ราคาเสนอขายครั้งแรกหนวยละ 10 บาท 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

ต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2553 
 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท  ท้ังนี้ 
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือ  ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกัน       กับที่  
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

 ในกรณี ท่ี ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเ ติม  ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการได ท่ี 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคาร Q House สาทร ชั้น M, G และ 10 ถ.สาทรใต 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-670-4900 

 ผูสนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได  โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
ประกาศ ตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ  เพื่อท่ี
บริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 
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ภาคผนวก 

   
• ภาพรวมของตลาด กลางสินคาเกษตร  

• สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน ของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

• สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน ของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด  

• ผังโครงการตลาดไท - เฉพาะพื้นที่สวนที่กองทุนรวมจะลงทุน 

• ผังโครงการตลาดไท - ท้ังโครงการ 
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คําจํากัดความ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ตลาดไท 

กองทุน/กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญั ติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย               
พ.ศ .2535 ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 
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หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดรับ
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  ที่มีคุณสมบัติและ
ไม ม ีล ัก ษณะตอ งห า ม ต า มปร ะก า ศสํา น ัก ง าน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต.  วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและที่ได
แกไขเพิ่มเติม  

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ซึ่งหมายถึง ผูที่ 
ทํ า หน า ที่ ตั ด สิ น ใ จ ล งทุ น  หรื อ จํ า หน า ย ไ ปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ผูสอบบัญชี  หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูใน
บัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการให
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 
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ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่
ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

ท่ีปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือ
สิ ท ธิ ก า ร เ ช า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  หรื อ ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน
ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่
ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหา              
ริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน  ซึ่งมีหนาที่ 
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่
ได รับความเห็นชอบจากสํ านักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม 

ผูจองซื้อท่ัวไป   หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุ
  ไวในโครงการ และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)   ผูจองซื้อพิเศษ  และ 

(2)   เจาของ  ผูใหเชา  ผูโอนสิทธิการเชา  และผูให
 สิทธิในอสังหาริมทรพัย ที่กองทุนรวมจะลงทุน   

ผูจองซื้อพิเศษ   หมายถึง  ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรร
หน ว ยลงทุ น เป นพิ เ ศษกว า ผู จ อ งซื้ อทั่ ว ไปตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ กํ า ห น ด ใ นป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
อาทิเชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กองทุนบําเหน็จบํานาญ
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ขาราชการ   สภากาชาดไทย  สหกรณออมทรัพยและ
ชุมนุมสหกรณ เปนตน ทั้งนี้ ผูจองซื้อพิเศษใหมีรายนาม
ตามที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวนฉบับแจกจาย 

ผูลงทุนตางดาว   หมายถึง    ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดิน
เสมือนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
กฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย         
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม   

การประเมินคา   หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดยเปน
การประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไข
และขอจํากัดทางกฎหมาย  ขอจํากัดอื่นของการใช
ประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งการสํารวจทรัพยสิน
ตามสภาพที่เปนอยู 

การสอบทานการประเมินคา หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมี
การสํารวจทรัพยสิน 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประ เมินค าทรัพยสินซึ่ ง ระบุ 
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการสอบ
ทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานดังกลาว 

บุคคลท่ีเก่ียวของ   หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 
เรื่อง  การกระทําที่อาจกอให เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑใน
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การปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

รายไดประจํา   หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวม
ไดรับเนื่องจากการใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม  เชน  คาเชา  คาบริการ  เปนตน  และให
หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาวดวย 

การบริหารอสังหาริมทรัพย   หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูใน
สภาพที่ ดี และพร อมที่ จ ะใชห าผลประโยชน ได
ตลอดเวลา  ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศคณะกรรมการ 
ก .ล .ต .  ที่  สน . 25/2552 รวมทั้ งการบริหารอสังหา               
ริมทรัพยตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
และจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวตาม
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน .  
25/2552 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ               

สน. 25/2552 หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม  

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลค าทรัพยสินสุทธิหารดวยจํ านวนหนวยลงทุน           
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณ  
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มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซึ่งคํานวณ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ  

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํ านวนเงินทุนที่ กองทุนระดมทุนได  และนํ าไป                  
จดทะ เบี ยน เป นกองทรั พย สิ น ไว กั บสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

ท่ีดินที่เชา หมายถึง ที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ตามเงื่อนไขใน
โครงการนี้     

อาคารที่เชา หมายถึง อาคารที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ตามเงื่อนไขใน
โครงการนี้ ซึ่งเปนอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดิน
ที่เชา 
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ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีอยูบริษัทจัดการ  :    เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้นเอ็ม, จี และ 10 
   ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท (02) 670 – 4900 โทรสาร (02) 679 – 1824  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ช่ือโครงการ (ไทย)  :  กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

 1.2  ช่ือโครงการ (อังกฤษ)  :  Talaad Thai Leasehold Property Fund  

1.3  ช่ือยอ  :  TTLPF 

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
    โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
    เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

 1.6  อายุโครงการ  :       ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย   
และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  1,800,000,000  บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท) 

 เงื่อนไข  : ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดขนาดของกองทุนรวม
ที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่    
บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรร
หนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
ได  

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท  

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  :  180,000,000 หนวย (หนึ่งรอยแปดสิบลานหนวย) 

2.4  ประเภทหนวยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถือ  

2.5  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  :  10 บาท  

2.6  มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ  :  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  
   (หนึ่งพันบาท) 
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3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน  

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ :  

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป  โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ /หรือเชา
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา 
ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายได
และผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือ
หลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกําหนดกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :  

3.2.1  การลงทุนคร้ังแรก 

 บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในสิทธิการเชาที่ดิน 
(บางสวน) และสิ่งปลูกสราง (บางสวน)ในโครงการตลาดไท  อันไดแก ที่ดินที่เชาและอาคาร          
ที่เชา โดยเนื้อที่ดินที่เชารวมประมาณ 102 – 3 – 84.52 ไร คิดเปนพื้นที่ใชสอยประมาณ 
172,894.34 ตารางเมตร โดยการจดทะเบียนสิทธิการเชาเปนระยะเวลา 20 ป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 โครงการตลาดไท 

ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ังของตลาดไท  (ภาพรวมทั้งโครงการโดยรวม) 

 ตลาดไท ตลาดกลางสินคาการเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เปนศูนยกลางซื้อขายสินคา
เกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ตลาดไทไดรับการออกแบบใหมีพ้ืนที่กวางขวาง 
และสะดวกสบาย แตกตางจากตลาดกลางแบบเกาอยางสิ้นเชิง ดวยการแบงตลาดออกเปน
สัดสวน ตามประเภทของสินคาที่หลากหลาย ทําใหสามารถรองรับปริมาณสินคาไดวันละกวา 
15,000 ตัน และมีปริมาณเงินหมุนเวียนหลายรอยลานบาทเฉลี่ยในแตละวัน พรอมกันนั้น 
ตลาดไทเปดใหบริการตลอด 365 วัน 24 ช่ัวโมง 

ตลาดไทตั้งอยูบนเนื้อที่ประมาณ 450 ไร บนถนนพหลโยธิน ก.ม.42 (เยื้องมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) มีพ้ืนที่ตอเนื่องใน 2 ตําบล คือ ตําบลคลองหนึ่ง และตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถเดินทางเขาสูตลาดไทไดอยางสะดวกสบาย ดวย
เสนทางตอไปนี้ 

• ถนนพหลโยธินขาออก ทางกลับรถยกระดับ ยู-เทิรน                                      
(ทางกลับรถยกระดับขามถนนพหลโยธิน)  

• ถนนบางขันธ-หนองเสือ  
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• ถนนโครงการเรงรัดพัฒนาชนบท (ถนนร.พ.ช.) เช่ือมตอระหวางถนนสีขาวกับถนน
บางขันธ-หนองเสือ 

       ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

พ้ืนที่ภายในโครงการแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. ตลาดในอาคาร ไดแก ตลาดสม ตลาดผลไมรวม ตลาดผัก ตลาดสด ตลาดขาวสาร ตลาด
แตงโม ตลาดขนม ตลาดของแหงและแปรรูป ตลาดดอกไม ตลาดสัตวเลี้ยง       ตลาดสินคา
เบ็ดเตล็ด ศูนยประดับยนต ตลาดนัดไทสแควร และศูนยไอที เปนตน 

2. ตลาดบนลานไดแก ลานผัก ลานผลไมฤดูกาล ลานพืชไร ตลาดแพปลา ตลาดปลาน้ําจืดและ
อาหารทะเล และตลาดตนไม เปนตน  

3. อาคารอพารทเมนท และอาคารพาณิชย ไดแก อพารทเมนทสูง 5 ช้ัน 2 อาคาร และอาคาร
พาณิชย 3.5 ช้ัน 7 โครงการ 

4.  โครงการสนับสนุนการตลาด ไดแก หองเย็น ศูนยกระจายสินคา (DC) ศูนยรวบรวมผักและ
ผลไมเพื่อการสงออก (POSSEC) หองปฏิบัติการตรวจสารปนเปอน ซุมน้ํา         ศูนยอาหาร 
หองอาบน้ําและสุขา เปนตน 

ตลาดไทตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 450 ไร และมีพ้ืนที่ใชสอยในปจจุบันรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 699,000 ตารางเมตร โดยตลาดไทไดสรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการอยางเปน
ทางการในราวตนป พ.ศ. 2540  

ระบบสาธารณูปโภคของตลาดไท ประกอบดวย ถนนหลัก (เมน) 6 ชองทางเดินรถ กวาง 
30 เมตร ที่จอดรถซึ่งสามารถรองรับรถยนตและรถจักรยานยนตไดจํานวนมาก ระบบบําบัด
น้ําเสีย ระบบรักษาความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อื่น ๆ 

 การบริหารจัดการตลาดไท 

ตลาดไทดําเนินการบริหารจัดการโดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา รวมถึงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางในตลาดไท โดยมี
ประสบการณในการบริหารจัดการตลาดไท ต้ังแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน 

รูปแบบการคาขายในตลาดไท  แบงออกไดกวางๆ 3 รูปแบบ คือ  

• การคาสง เปนรูปแบบการคาที่มีการซื้อขายสินคาเกษตรในครั้งหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก การ
ซื้อขายในลักษณะนี้ สินคาเกษตรจะถูกกระจายไปสูกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และ
จังหวัดตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงตางประเทศ  และลักษณะสินคาที่ซื้อขาย
จะเปนสินคาที่ผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งในอนาคตตลาดไทจะมีการขยาย
รูปแบบการคาแบบนําเขาและสงออกเพิ่มมากขึ้น  
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• การคากึ่งปลีกกึ่งสง เปนรูปแบบการคากับลูกคากลุมสถาบัน เชน ภัตตาคาร โรงแรม 
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา องคกรภาครัฐ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่
นิยมมาใชบริการซื้อสินคาการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูปหรือจัดจําหนายตอ  

• การคาปลีก เปนรูปแบบการคาที่ใหบริการแกผูบริโภคทั้งชุมชนใกลและไกลทั่วไปที่นิยม
มาซื้อสินคาการเกษตรที่สด ใหม ในราคายุติธรรม 

กลุมผูคาในตลาดไท  แบงออกได 3 กลุมใหญ คือ  

• เกษตรกรที่นําผลผลิตทางการเกษตรมาขายเอง 

• กลุมผูรวบรวมสินคา เชน สหกรณ กลุมเกษตรกรหรือชาวบานที่รวมตัวกันรวบรวม
สินคาเขามาขาย  

• ผูประกอบการและพอคาคนกลาง  

รูปแบบการเชาพื้นที่  มี 3 ลักษณะคือ 

• เชาพื้นที่ตามอาคาร ลาน จะเปนผูคาที่มีสินคานํามาเสนอขายไดตลอดป หรือตลอดฤดูกาล 
ตามแตระยะเวลาของสัญญา ผูคาเหลานั้นจะมีหนาราน และชื่อรานคาเปนของตนเอง ซึ่ง
รวมถึงผูเชาที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะการใหบริการอื่น 

• เชาพื้นที่วางขายสินคาช่ัวคราว ทางตลาดไทจะคิดคาผานทางและใหบริการจัดหาพื้นที่
สําหรับการขายให ซึ่งลักษณะนี้จะเหมาะกับกลุมเกษตรกรและผูรวบรวมที่มีสินคาตาม
ฤดูกาล หรือตองการขายสินคาหมุนเวียนหรือในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น 

• การเชาสราง โดยผูเชาจะเปนผูลงทุนคากอสรางและขออนุญาตปลูกสรางเอง 

       จุดเดนของตลาดไท 

 ตลาดไท เปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ต้ังอยูบนพื้นที่
กวางขวางประมาณ 450 ไร ตลาดไทถูกออกแบบใหกวางขวาง และมีที่จอดรถสะดวกสบาย มี
ความเปนระเบียบและรมรื่น ทําเลที่ต้ังเปนจุดศูนยกลางของประเทศ การคมนาคม ขนสงสะดวก
รวดเร็ว ทั้งทางถนน ระบบราง และทางอากาศ เพียบพรอมดวยสาธารณูปโภคตางๆ อยางครบ
วงจร จากจํานวนผูคาที่มากรายและเปนผูคารายใหญจํานวนมาก ทําใหมีสินคาครบครันและ
ราคาเปนที่พึงพอใจสําหรับผูบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความตองการของผูบริโภคตาม
แนวคิดที่วา “ซื้อจากตลาดไท ไมตองไปไกลถึงแหลงผลิต” นอกจากนี้        ยังเปนศูนยรวมของ
ธุรกิจการคาและบริการตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนตอการเปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรอยาง
ครบวงจร 
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รายละเอียดของพื้นที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา  

กองทุนรวมจะเขาลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งเปนพื้นที่บางสวนใน
โครงการตลาดไทเฉพาะในสวนพื้นที่ที่ไดมีการพัฒนาเปนโครงสรางอาคารถาวรและกึ่งถาวร
ซึ่งเปนพื้นที่ที่คาดวาสามารถสรางรายไดในอัตราที่เหมาะสมใหแกกองทุนรวมได ภายใต
เงื่อนไขที่กองทุนรวมจะดําเนินการลงทุนเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา เมื่อ ผูเชาพื้นที่รายยอย
ในตลาดไทที่อยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ได
ยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุน
รวม เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของ
ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกดังกลาวตามรายละเอียดที่กําหนด
ใน “ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน” ภายในเวลากอนการเสนอขาย
หนวยลงทุนตอประชาชน  

โดยในการประกอบกิจการตลาดนั้น ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตใหใชสถานที่เปน
ตลาดเอกชน (“ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด”) ซึ่งในปจจุบัน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมประสงคจะลงทุนเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดังกลาวและจะตองดํารงไวซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตลอดระยะเวลา
การเชา  ซึ่งหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนั้นรวมถึงการที่จะตองจัดใหตลาดมี
สาธารณูปโภคและมีลักษณะประการตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด โดยกองทุนรวม
จะลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาภายในโครงการตลาดไท ในขณะที่บริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะยังคงเปนผูถือใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและมีหนาที่ปฏิบัติให
เปนไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดรวมถึงใหคําแนะนําแกกองทุนรวมและเพื่อใหให
กองทุนรวมกํากับดูแลผู เช ารายยอยของกองทุนรวมเพื ่อใหปฏิบัต ิและดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อดํารงไวซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตอไป   

ภายหลังจากการดําเนินการลงทุนของกองทุนรวมในสิทธิการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาเปน
ผลสําเร็จตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน และสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใด
ที่เกี่ยวของที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไดลงนามกับกองทุนรวมมีผลใชบังคับ กองทุนรวมจะมีสถานะ
เปนผูใหเชาชวงและผูเชาพื้นที่รายยอยจะเปนผูเชาชวงของกองทุนรวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในขอ 3.2.2)  โดยขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงระหวางผู เชาพื ้นที ่รายยอยกับ
กองทุนรวมยังคงมีสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาและสัญญาใหใชพื้นที่ รวมถึงหนังสือ
หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาฉบับเดิมตามที่ผูเชาพื้นที่รายยอยมีอยูกับบริษัท ไทย แอ็
กโกร  เอ็กซเชนจ จํากัด    

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนรวมจะเปนการลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาทั้งในสวนที่ผูเชา
พ้ืนที่รายยอยไดลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของและ
ในสวนที ่ผู เชาพื ้นที ่รายยอยไมยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือ
ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ ซึ่งการลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาในสวนที่ผูเชาพื้นที่รายยอย
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ไมยินยอมลงนามดังกลาว อาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสิทธิดอยกวาผูเชา
พ้ืนที่รายยอยรายดังกลาว ซึ่งเปนผูเชาพื้นที่ภายในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนอยูกอน
วันที่กองทุนรวมจะลงทุน อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดทําสัญญาเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
กับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ทั้งในสวนที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญา
เชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ (“สัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับ
ความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย”) และในสวนที่ไมยินยอมลงนามเปนสัญญาแตละฉบับแยก
จากกัน  ดังนั ้น  หากกองทุนรวมถูกโตแยงสิทธิจากผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมยินยอมลงนาม
ดังกลาวก็ไมมีผลกระทบตอสิทธิการเชาของกองทุนรวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาในสวน
ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่น
ใดที่เกี่ยวของแลว 

นอกจากนี้ กองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ตองดําเนินการ        
ตาง ๆ เพื่อใหผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือ
ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่น
ใดที่เกี่ยวของใหครบถวนทุกรายภายใน 3 ปนับแตวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนสิทธิการเชา
กับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จาํกัด เสร็จเรียบรอยแลว เวนแตกรณีที่สัญญาเชาหรือสัญญา
ใหใชพ้ืนที่ของผูเชาพื้นที่รายยอยที่มีอยูเดิมกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ไดสิ้นสุด
ลงกอน   ในกรณีที่สัญญาเชาที่บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีกับผูเชารายยอยที่ไมให
ความยินยอมสิ้นสุดลงและลูกคารายดังกลาวมีความประสงคจะเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชา
ตอไป บริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเชนจ จํากัด จะไมตออายุการเชานั้นใหแกผูเชารายยอยที่ไมให
ความยินยอมดังกลาวและจะตองดําเนินการใหผูเชารายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาวลงนาม
ในสัญญาเชาฉบับใหมกับกองทุนรวมโดยตรงและหากไมสามารถดําเนินการไดบริษัทไทย    
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะชวยจัดหาผูเชาพื้นที่รายยอยรายใหมมาทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาว
กับกองทุนรวมตอไป  โดยในระหวางระยะเวลาที่ยังมิไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย
ดังกลาวรายใด บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะตองนําสงผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจาก
ผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาวนั้นใหแกกองทุนรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเวลาแปด 
(8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวมกับบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุน
รวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย ณ สํานักงานที่ดินที่
เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว โดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะนําผลประโยชน
ดังกลาวสงใหแกกองทุนรวมอยางชาภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด ไดรับผลประโยชนใดๆ จากผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาว 

ทั้งนี้ สําหรับการชําระคาเชากองทุนรวมจะชําระคาเชาทั้งหมด (รวมทั้งสองสัญญา) เปน 2 งวด 
โดยงวดแรกจํานวนรวม 1,000 ลานบาท ชําระในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อเปนคาเชาที่ดิน
ที่เชาและอาคารที่เชา ซึ่งผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึง
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เอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมแลว ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวมจะ
ดําเนินการลงทุนเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาตามที่ระบุไวขางตน    กองทุนรวมจะชําระคาเชา
งวดที่สอง จํานวนรวม 750 ลานบาทเมื่อกองทุนรวมไดรับแจงจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด วาผูเชาพื้นที่รายยอยที่อยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขา
ลงทุนครั้งแรก ไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับกองทุนรวมเพิ่มเติม เปนจํานวนรวมไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวนพื้นที่ที่ผูเชา
พื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
ดังกลาว  

โดยการลงทุนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา ซึ่งเปนพื้นที่และอาคารบางสวนใน
ตลาดไท ที่ดินที่เชาประกอบดวยที่ดินจํานวนทั้งสิ้น 136 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 93953-94026, 
94056-94069, 94099-94107, 94162-94166, 94196-94209, 94239-94243, 94298-94306, 94702, 
94703 (บางสวน), 94704, 94705, 94706 (บางสวน), 94707 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี) เนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้นประมาณ 102 – 3 – 84.52 ไร กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไทย 
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งรวมถึงอาคารที่เชา ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เชาดวย อยางไรก็ดี ที่ดินที่
เชาและอาคารที่เชานี้อาจมีสวนที่เปนพื้นที่เชาที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไมใหความยินยอมแกกองทุน
รวมเพื่อใหกองทุนรวมสามารถเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาจากบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด  (ดูหัวขอ 3.2.8 ความเสี่ยงในการลงทุน ขอ ค 2)) นอกจากนี้ การลงทุนของกองทุน
รวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนดังกลาว (ตามหมายเหตุ * ทายตารางแสดงรายละเอียด
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน) เปนการลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาที่ดินเทานั้นไมรวมถึงสิทธิ
การเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จึงยังคงมีสิทธิในการตัดสินใจ
วาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาวเมื่อการเชากับ ผู
เชาชวงที่ดินจากกองทุนรวมสิ้นสุดลง (ดูขอ 3.2.3 สรุปสัญญาเชา  -  หัวขอ “ทรัพยสินที่เชา”)    

การลงทุนของกองทุนรวมตามที่กลาวขางตนมีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยเริ่มจากเวลาแปด 
(8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ ์ที ่ดินที ่เชาและอาคารที ่เชาไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแก
กองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่ รายยอย ณ 
สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ เสร็จเรียบรอยแลว  ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่สัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชาที ่กองทุนรวมไดจ ัดทําเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกันไมสามารถจด
ทะเบียนตอเจาพนักงานที่เกี่ยวของไดในวันเดียวกัน (ซึ่งอาจสงผลใหระยะเวลาเริ่มตนของสัญญา
แตละฉบับเกิดขึ้นไมพรอมกัน) ซึ่งสําหรับกรณีดังกลาว กองทุนรวมก็จะกําหนดใหสัญญาทุก
ฉบับสิ้นสุดในวันเดียวกัน แตกองทุนรวมไดกําหนดใหมีการนําสงผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาเชาแตละฉบับเกิดขึ้นพรอมกันไดแก เวลาเริ่มจากเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของวันถัดจาก
วันที่กองทุนรวมกับ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชา
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และอาคารที่เชาไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่
กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย 

อยางไรก็ตามในกรณีที่  

(1)  บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดทุกรายการตามที่
ระบุไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมและดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุนตามสัดสวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน   

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได
ตามที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
ได ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดเนื่องจากที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไมเปนไปตาม
ขอตกลงที่กําหนดไวหรือมิไดเปนไปตามขอกําหนดในโครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทําให
กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได และ/หรือ (ข) เกิดเหตุ
สุดวิสัยขึ้นกับที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอที่ดินที่
เชาและอาคารที่เชาและบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของ
กองทุนรวม  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในที่ดินที่ เชาและอาคารที่ เชาเพียงบางสวน  เฉพาะในกรณีที่
ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะปรับเปลี่ยนขอกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขในการลงทุนในที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาดังกลาว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของในการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขการจายเงินคาเชา คาตอบแทนการเชาและเงินอื่นใด หรือ ขอสัญญาหรือ
ขอกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะถือวาการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  หรือ  

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมกอนการลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาหากทรัพยสิน
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคานอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุน
รวมเพื่อคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการใชสิทธิดังกลาว
ขางตน บริษัทจัดการจะถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ  
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ถึงแมทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาใหกองทุนรวมลงทุนมีมูลคาไมนอยกวา  รอยละ 
75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจ
เลือกที่จะไมลงทุนโดยใหเลิกกองทุนรวมตามขอ (2.2) ก็ได  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการ
เลือกที่จะลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ (2.1) ของวรรคกอนแลว หากบริษัทจัดการประสงค
จะนําเงินที ่ไดจากการระดมทุนสวนที ่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินอื่นนอกจาก
ทรัพยสินตามที่กําหนดไวในโครงการ กองทุนรวมจะตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือ
หนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียกับการลงทุนดังกลาว 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได
ตามที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) แตใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และ/หรือใบอนุญาตตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด สําหรับพื้นที่ในตลาดไทที่กองทุน
รวมจะเชาในโครงการตลาดไท ถูกพักหรือถูกเพิกถอน กองทุนรวมจะไมดําเนินการลงทุน
ในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา  และบริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อยางไรก็ดี กองทุน
รวมจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวม (1) หรือ (2) หรือ (3) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุน
ไดรับคืนจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับจํานวนเงินทุน
ของโครงการที่จดทะเบียนกองทรัพยสนิเปนกองทุนรวมหักคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น  
ในกรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงินลงทุนคืนในจํานวน          
ที่ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน (ตํ่ากวา 10 บาท) 
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  

ที่ดินและอาคารในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา มีเนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้นประมาณ 102 - 3 - 84.52 ไร     คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 172,894.34 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้   

รายการ 
ท่ี 

หมายเลข
ผังโครงการ 

ปจจุบันเปน 

 

โฉนด 

เลขท่ี 

พื้นที่ดิน 
(ไร-งาน- 
ตรว.) 

พื้นที่ 
ในอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ 
นอกอาคาร 

(ตารางเมตร) 

1 สวนที่ 3 โซนตลาดดอกไม 94702 9-2-74.10  7,989.00  7,507.40 
   - ตลาดดอกไม (เลขที่ 31/32)    5,589.00  
   - อาคารจอดรถ (บางสวน)      2,400.00   
   - ลานจอดรถและถนน     7,507.40 

2 สวนที่ 77 โซนที่จอดรถระหวางตลาดดอกไมกับ
ตลาดสม 

93953-93990 1-2-10.70  250.00    2,192.80 

   - หองน้ํา 1 หลัง    50.00  
 -  - อาคารจอดรถ (สวนที่เหลือ) 

- ลานจอดรถและถนน 
   200.00   

  2,192.80 

3 สวนที่ 60 โซนตลาดสม 94704 22-0-57.60   13,912.24 21,518.16 
   - อาคารสม (เลขที่ 31/1)    12,802.24  
   - อาคารสินคาอุปโภคบรโภค        

         (เลขที่ 32/369 ถึง 32/387) 
   912.00  

   - หองน้ํา 2 หลัง     198.00  
   -  ธนาคารกรุงเทพ*           200.00 
   -  ธนาคารไทยพาณิชย*           100.00 
   - ลาน A        7,745.00 
   - ลานจอดรถ 2 ลานริมถนน     6,116.00 
   - ถนนภายในแปลง     5,232.12 
   - ทางเทากวาง 2 เมตร     2,125.04 

4 สวนที่ 75 โซนตลาดผลไมรวม** (บางสวน) 94706 (บางสวน) 16-3-66.45  12,868.24  14,197.56 
   -  อาคารผลไมรวม (เลขที่ 31/2)    12,802.24  
   -  ธนาคารธนชาต (เลขที่ 32/1033)    66.00  
   - ลานจอดรถ 2 ลานริมถนน     6,974.00 
   - ถนนภายในแปลง     5,187.56 
   - ทางเทากวาง 2 เมตร     2,036.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  (ตอ) 
 

รายการ 
ท่ี 

หมายเลข
ผังโครงการ 

ปจจุบันเปน 

 

โฉนด 

เลขท่ี 

พื้นที่ดิน 
(ไร-งาน- 
ตรว.) 

พื้นที่ 
ในอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ 
นอกอาคาร 

(ตารางเมตร) 

5 สวนที่ 12 โซน Showroom ISUZU* 94056-94069 0-2-38.40 --       953.60 

6 สวนที่ 13 โซน Showroom TOYOTA* 94196-94209 0-2-38.40 --       953.60 

7 สวนที่ 4 โซนศูนยอํานวยการ** (บางสวน) 94703 (บางสวน) 6-1-25.27  3,864.00  6,237.09 
   -  ตลาดปลาน้ําจืด     3,564.00  
   -  ตลาดอาหารทะเลกึ่งถาวร     300.00  
   - ถนน     2,829.89 
   - ลานจอดรถปลาน้ําจืด     2,687.20 
   - ทางเทากวาง 1.50 เมตร     720.00 

8 สวนที่ 78 โซนที่จอดรถระหวางตลาดปลาน้ําจืด
กับตลาดสด 

93991-94026 1-1-81.5  75.00    2,251.00 

  - ตลาดอาหารสด-แปรรูป* 
- ลานจอดรถและถนน 

           427.00 
    1,824.00 

   -  หองน้ํา 1 หลัง    75.00  

9 สวนที่ 74 โซนตลาดสด-ลานคาผัก 94705 24-3-20.3  35,822.62  11,491.33 
   -  อาคารตลาดสด (เลขที่ 32/9)    13,226.62  
   -  ตลาดของแหง (เลขที่ 32/1034)    1,710.00  
   -  ตลาดขนมใหม (เลขที่ 32/128)    336.00  
   -  หองน้ํา 1 หลัง     75.00  
  - อาคารคลุมลานผัก                 

    (รวมศูนยประชาสัมพันธลานผัก) 
   19,800.00  

   -  ศูนยอาหาร 1 (เลขที่ 32/1035)    675.00  
   -  ตลาดหมูปลอดสาร*           362.76 
   -  ลานจอดรถ      3,283.40 
   -  ถนนภายในแปลง      5,512.29 
   -  ทางเทากวาง 2 เมตร      2,332.88 
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  (ตอ) 
 

รายการ 
ท่ี 

หมายเลข
ผังโครงการ 

ปจจุบันเปน 

 

โฉนด 

เลขท่ี 

พื้นที่ดิน 
(ไร-งาน- 
ตรว.) 

พื้นที่ 
ในอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ 
นอกอาคาร 

(ตารางเมตร) 

10 สวนที่ 76 โซนตลาดผัก-ลาน D 94707 17-2-95  11,829.64  17,073.86 
   -  อาคารตลาดผัก (เลขที่ 31/3)    10,593.64  
   -  อาคารอเนกประสงค  

  (เลขที่ 32/6)             
         (รวมหองน้ําช้ันลาง) 

   1,236.00  

   -  ลาน D (จอดรถ)      4,287.50 
   -  ลานจอดรถ      6,019.20 
   -  ถนนภายในแปลง      4,911.16 
   -  ทางเทากวาง 2 เมตร      1,856.00 

11 สวนที่ 22 โซน Showroom CHINA MOTOR 94099-94107, 
94162-94166 

0-2-38.40 953.60        -- 

12 สวนที่ 23 โซน Showroom CHEVROLET* 94239-94243, 
94298-94306 

0-2-38.40 --      953.60 

            รวม  102-3-
84.52 

 87,564.34 85,330.00 

ที่มา :  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553                             

หมายเหตุ       *  ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนไมรวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสรางเนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาในปจจุบัน กองทุนรวมลงทุนเฉพาะสิทธิการเชาที่ดินเทานั้น ทั้งนี้ ใน
บางกรณี  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน จึงมีสิทธิ            
ในการตัดสินใจวาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาว          
เมื่อการเชากับผูเชาชวงที่ดินจากกองทุนรวมสิ้นสุดลง  หรือในบางกรณีจะตองขอความเห็นชอบจาก
กองทุนรวมดวย โดยเปนไปภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

ทั้งนี้    เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจรับโอน
หรือไดมาซึ่งสิทธิการเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่สัญญาเชาที่บริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีอยูกับผูเชานั้นสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมไมมีภาระตองจายเงินคาเชา  
เพิ่มเติมในทรัพยสินสวนที่ไดมาเพิ่มนี้ โดยถือเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาตาม 
โครงการนี้ โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีกครั้งหนึ่ง  
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**  ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ไมรวมถึงที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสราง ไดแก  

(ก)  อาคารและสิ่งปลูกสรางเลขที่ 32/5 และ 32/1036 อาคารสิ่งปลูกสรางและลานของศูนยรวบรวม
ผักและผลไมเพื่อการสงออก (POSSEC) และของโรงพักสินคา ซึ่งตั้งอยูในบริเวณโซนตลาด
ผลไมรวม รวมถึงที่ดินบริเวณที่เปนที่ต้ังของอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และ  

(ข)  อาคารและสิ่งปลูกสรางเลขที่ 32 อาคารสิ่งปลูกสรางและลานของศูนยอํานวยการ  และ
สวนสาธารณะหนาศูนยอํานวยการ ซึ่งตั้งอยูในบริเวณโซนศูนยอํานวยการ รวมถึงที่ดินบริเวณ 
ที่เปนที่ต้ังของอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว  

             
คาเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเชา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน)   

ขอมูลราคาประเมิน    

1. ราคาประเมินของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด  ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เทากับ 1,766,700,000 บาท           
(หนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income 
Approach) 

2.     ราคาประเมินของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เทากับ 
1,924,000,000 บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบสี่ลานบาทถวน) ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได 
(Income Approach) 
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สถานภาพและอัตราการเชา (Occupancy Rate) ของพื้นที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา ในรอบ
ระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 

ในป 2552 พ้ืนที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา มีอัตราการเชาเฉลี่ยรอยละ 97 โดยมีรายละเอียดสถานภาพ 
ดังนี้  

  

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายไดคาเชา                      (ลานบาท) 218 264 293 323 327 

รายไดคาบริการ                (ลานบาท) 63 63 71 74 76 

รายไดคาสาธารณูปโภค    (ลานบาท) 33 37 40 42 46 

รายไดอื่น ๆ                      (ลานบาท) 2 1 1 2 4 

รายไดรวม                        (ลานบาท) 316 366 405 440 453 

กําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ภาษีและ  
ดอกเบี้ย (EBITDA)         (ลานบาท) 

161 222 259 289 299 

อัตราการเชาเฉลี่ย (%) 94 94 95 97 97 

ที่มา :   บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 

ประมาณการรายไดของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนซึ่งไดรับจากคาเชา คาบริการ คาสาธารณูปโภค 
และอื่น ๆ ในป 2553 ตามรายงานของผูประเมินราคาเฉลี่ยเทากับ 429 ลานบาท (ประมาณการรายไดโดย
บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด เทากับ 440 ลานบาท และประมาณการรายไดโดยบริษัท เอเจนซี่ 
ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด เทากับ 418 ลานบาท)   ทั้งนี้ ประมาณการรายไดดังกลาวมิไดเปน
สิ่งยืนยันรายไดหรือผลการดําเนินงานในอนาคตและประมาณการรายไดดังกลาวเปนประมาณการรายได
กอนหักคาใชจายของกองทุนรวม   

โดยกลุมลูกคาหลักของตลาดไท ประกอบดวย   

    (1)   กลุมบุคคลธรรมดา          ประมาณรอยละ 97 

    (2)   กลุมบริษัท-หางราน         ประมาณรอยละ   2 

    (3)   กลุมสถาบันการเงิน         ประมาณรอยละ   1 
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3.2.2 การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

ในการจัดหาผลประโยชน กองทุนรวมอาจนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกใหผูเชาพื้นที่
รายยอยทําการเชาชวงโดยตรง  หรืออาจนําที ่ด ินที ่เชาและอาคารที ่เชาบางสวนหรือ
ทั้งหมดออกใหผูประกอบกิจการรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายเชาชวงเหมาเพื่อนําไปจัดหา
ผลประโยชนตอไป 

ในการนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกใหเชาตามที่กลาวขางตนนั้น กองทุนรวมอาจแบงที่ดิน             
ที่เชาและอาคารที่เชาออกเปนหลายสวน โดยในแตละสวนอาจใหผูเชาพื้นที่รายยอยหลาย ๆ 
รายเชาชวงที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกไป และ/หรือ อาจใหผูประกอบการรายหนึ่งรายใด
หรือหลายรายเชาชวงเหมาที ่ด ินที ่เช าและอาคารที่ เชาดังกลาว อยางไรก็ตาม ในกรณีที่              
กองทุนรวมทําการใหเชาชวงแก (1) บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีขนาดพื้นที่นอยกวา 1,000 ตารางเมตร 
กองทุนรวมสามารถดําเนินการไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินแกกองทุนรวม หรือ (2) บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีขนาดพื้นที่
รวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตร กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินแกกองทุนรวมกอนดําเนินการทุกครั้ง โดยบริษัท ไทย 
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะไมปฏิเสธการใหความยินยอม ทั้งนี้ เวนแตการใหเชาชวงตาม (1) 
หรือ (2) ดังกลาวเปนการใหเชาชวงที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาแกบุคคลซึ่งประกอบกิจการใด ๆ 
อันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน หรือมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจการใหเชาชวงพื้นที่แก
ผูประกอบการรายอื่น ซึ่งเปนการแขงขันกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
จํากัด หรือบุคคลดังกลาวประสงคจะเปลี่ยนลักษณะธุรกิจตลาดบนที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา  เปนตน 
กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด กอนดําเนินการ
ทุกครั้ง  

ในเบื้องตน กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา โดย         
นําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา ออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอยในตลาดไทเพื่อนําไปจัดหา
ผลประโยชนตอไป  ทั้งนี้ กองทุนจะแตงตั้งบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อเขามาบริหารจัดการทรัพยสิน   

อนึ่ง กองทุนรวมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินที่
กองทุนรวมไดลงทุนไว ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผูเชาพื้นที่รายยอย การเปลี่ยนแปลง
วิธีการใชประโยชนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาโดยยังคงลักษณะธุรกิจตลาดบนที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาไวเชนเดิม  ทั้งนี้ การหาประโยชนของกองทุนรวมนั้นจะเปนไปตามขอกําหนด           
ขอผอนผัน ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยทุกประการ  
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เมื่อผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมแลว (“ความยินยอม”) และกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชากับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด แลว จะมีผลใหการเชาที่ผูเชาพื้นที่รายยอย 
(เฉพาะรายที่ใหความยินยอมดังกลาว) มีอยูภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหใชพื้นที่รวมถึง
หนังสือหรือสัญญาอื่นใดที่เกี ่ยวของที่มีอยู กับบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งมี
ฐานะเปนผูใหเชาและผูใหบริการรายเดิม (เฉพาะสวนที่อยูบนที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา)              
จะสิ้นสุดลงโดยผลของความยินยอมดังกลาวโดยมีผลตั้งแตเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของ              
วันถัดจากวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ 
เสร็จเรียบรอยแลว  

โดยกองทุนรวมจะเปนผู เชาที่ดินที่ เชาและอาคารที่ เชาโดยตรงจาก  บริษัท ไทย แอ็กโกร                
เอ็กซเชนจ จํากัด และผูเชาพื้นที่รายยอยที่ใหความยินยอมดังกลาวก็จะเปนผูเชาชวงจากกองทุนรวม
อีกทอดหนึ่ง เนื่องจากในเบื้องตนกองทุนรวมจะนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกใหเชาชวง
แกผูเชาพื้นที่รายยอยในตลาดไทโดยตรง โดยขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงระหวาง            
ผูเชาพื้นที่รายยอยกับกองทุนรวมจะยังคงมีสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาและสัญญาใหใช
พ้ืนที่ฉบับเดิม รวมถึงหนังสือหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาตามที่ผูเชาพื้นที่รายยอยนั้น
ทํากับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด กอนหนานั้นเชนเดิม  

3.2.3 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชา   

(สาระสําคัญของรางสัญญาในขอนี้ สรุปโดยบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัดที่ปรึกษากฎหมาย
ของกองทุนรวม) 

สัญญาเชาจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางสวนดังตอไปนี้  ทั้งนี้ การเชาที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาภายใตสัญญาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจัดทําขึ้นนั้น จะรวมถึงที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชาทั้งในสวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมไดรับ
ความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย โดยกองทุนรวมจะจัดทําสัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาในสวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมไดรับความยินยอม
จากผูเชาพื้นที่รายยอยเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกัน และใหเปนไปตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะไดตกลงกันตอไป  

 

ผูใหเชา บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท  

ทรัพยสินที่เชา 1. ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา รวมถึง สวนสาธารณูปโภค งาน
 ระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนสวนควบที่มี
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 ไวเพื่อใชประโยชนสําหรับอาคารที่ เชา ตามความจําเปน
 เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ ยกเวนทรัพยสินที่มี
 ลักษณะเปนทรัพยสินสวนกลางที่มีไวสําหรับใชประโยชน
 ส ว น ร วม ร ว ม กั น ภ า ย ใน โ ค ร ง ก า ร ต ล า ด ไท  ไ ด แ ก 
 สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อาทิ ถนน หมอแปลง
 ไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย และ
 ระบบระบายน้ํา เปนตน   

 2. กองทุนรวมรับทราบและรับรองตอผูใหเชาวา ทรัพยสินที่เชา
ไมรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสรางบางรายการในส วนที ่ 60 
(บางสวน) สวนที่ 12 สวนที่ 13 สวนที่ 78 (บางสวน) สวนที่ 
74 (บางสวน) และสวนที่ 23 เนื่องจากอาคารสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น เมื่อการเชากับ
บุคคลซึ่งเปนเจาของอาคารสิ่งปลูกสรางนั้นสิ้นสุดลง ผูใหเชา
จึงยังคงมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะใหคงไว ใหปรับปรุงตอ
เติม และ /หรือใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่ง              ปลูกสราง
ที่ตั้งอยูบนที่ดินที่เชานั้นตามที่ผูใหเชาเห็นสมควร          ซึ่ง
จะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1. กรณีที่ผูใหเชาตัดสินใจใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาโดยไมมีการสรางอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาขึ้นใหม 

(ก) ผูใหเชาจะตองไดรับความยินยอมจากกองทุนรวม 
(ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน) โดยกองทุนรวมไม
ตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรื้อ
ถอนดังกลาว  

(ข) เมื่อใหมีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยู
บนที่ดินที่เชาแลว ทรัพยสินที่เชาในสวนนี้จะเปน
เพียงที่ดินเปลาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่เชา
ของกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับนี้  

(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมไมยินยอมใหรื้อถอนดังกลาว 
ใหถือวาอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่
เชาเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่ เชาในระหวาง
ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ โดยกองทุน
รวมไมตองชําระคาเชาเพิ่มเติมแกผูใหเชา ซึ่งกองทุน
รวมมีสิทธินําอาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีอยูดังกลาว
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นี้ไปใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงจากผูเชารายยอยได
ตามปกติ โดยการทําสัญญาเชาชวงของกองทุนรวม
กับผู เชารายยอยดังกลาว  กองทุนรวมจะตองใช
สัญญาที่ผู ใหเชากําหนดซึ่งระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาเชาชวงดังกลาวจะไมเกินกวาระยะเวลาการ
เชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาฉบับนี้ แตเมื่อการ
เชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ครบกําหนดหรือสิ้นสุดลง 
กองทุนรวมจะตองจัดใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาวใหแลวเสร็จ
โดยเร็วในเวลาที่สมควรดวยคาใชจายของกองทุน
รวม เวนแตผูใหเชาจะไดกําหนดใหคงไวซึ่งอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาว 

 
2.2. กรณีที่ผูใหเชาตัดสินใจใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก

สรางที่ ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาโดยผูใหเชาจะจัดใหมีการสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาขึ้นใหม (ตามที่
กฎหมายอนุญาตใหดําเนินการได) 

(ก) ผูใหเชาสามารถดําเนินการรื้อถอนและปลูกสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาไดดวย
คาใชจายของผูใหเชาและโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากกองทุนรวม เวนแตในกรณีที่พ้ืนที่ของ
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่จะสรางขึ้นใหมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากพื้นที่อาคารและ
สิ่งปลูกสรางเดิมเกินกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของ
พ้ืนที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมที่มีอยู ณ วันกอน
วันรื้อถอน ผูใหเชาจะตองไดรับความยินยอมจาก
กองทุนรวมกอน 

(ข) อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมโดยผูใหเชา
ตามที่ กําหนดไวในขอ  2 .2(ก)  ขางตน  จะเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ตอไป โดยกองทุน
รวมไมตองชําระคาเชาเพิ่มเติมแกผูใหเชา ซึ่งกองทุน
รวมมีสิทธินําอาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหม
ดังกลาวนี้ไปใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงจากผูเชา
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รายยอยไดตามปกติ 
   

2.3. กรณีที่กองทุนรวมตัดสินใจใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาโดยจะจัดใหมีการสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาขึ้นใหมโดยผูเชารายยอยซึ่ง
เปนผูเชาชวง (เปนการเชาสรางโดยผูเชาชวง) (ตามที่กฎหมาย
อนุญาตและโดยไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใหดําเนินการได โดยในการเสนอใหผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาการดําเนินการดังกลาวบริษัท
จัดการจะศึกษาความเปนไปไดของโครงการและสภาพคลอง
โดยรวมของกองทุนรวมประกอบการตัดสินใจ รวมถึงจะแจง
ผลกระทบที่สําคัญจากการดําเนินการ เชน การจายเงินปนผล 
การกันเงินสํารอง เปนตนใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาประกอบการลงมติในเรื่องดังกลาวดวย) 

(ก) กองทุนรวมสามารถดําเนินการรื้อถอนและปลูก
สรางอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา
ไดดวยคาใชจายของผูเชาสรางซึ่งเปนผูเชาชวง โดย
ไมตองไดรับความยินยอมจากผู ให เช า  เวนแต
กองทุนรวมและผูใหเชาจะไดตกลงกันเปนประการ
อื่น และในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารและสิ่งปลูกสราง
ที่จะสรางขึ้นใหมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมเกินกวา
รอยละ 50 ของพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมที่มี
อยู ณ วันกอนวันรื้อถอน กองทุนรวมจะตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใหเชากอน 

(ข) ในกรณีที่ผูเชาสรางซึ่งเปนผูเชาชวงเปนผูที่กองทุน
รวมจัดหา  กองทุนรวมจะตองเสนอแบบแปลน 
แผนผัง และรายละเอียดประกอบแบบอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางที่จะสรางใหมใหผูใหเชาพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน ไมวาอาคารและสิ่งปลูกสรางนั้น
จําเปนตองไดรับอนุญาตปลูกสรางจากสวนราชการ
ที่เกี่ยวของหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่ผูเชาสราง
ซึ่ง เปนผู เช าชวงดังกลาวเปนผูที่ ผู ให เช าจัดหา 
กองทุนรวมไมจํ า เปนตองดํา เนินการขอความ
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เห็นชอบในการเสนอแบบแปลน  แผนผัง  และ
รายละเอียดประกอบแบบดังกลาวจากผูใหเชากอน
การดําเนินการขางตน 

(ค) การทําสัญญาเชาสรางของกองทุนรวมกับผูเชาสราง
ซึ่งเปนผูเชาชวง กองทุนรวมจะตองมีเงื่อนไขตามที่
ผูใหเชากําหนด ไดแก ระยะเวลาการเชาตามสัญญา
เชาสรางดังกลาวจะไมเกินกวาระยะเวลาการเชา
ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ โดยในระหวาง
ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาสรางกรรมสิทธิ์ใน
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมนี้เปนของผู
เชาสรางซึ่งเปนผูเชาชวง โดยกองทุนรวมมีสิทธินํา
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมดังกลาวนี้ไป
ใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงในสวนที่ดินซึ่งมีอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาวตั้งอยูจากผูเชาสรางซึ่งเปน
ผู เช าชวงไดตามปกติ  และเมื่อสัญญาเช าสราง
ดังกลาวครบกําหนด หรือสิ้นสุดลง สิทธิในการ
ตัดสินใจวาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนซึ่งอาคารและ
สิ่งปลูกสรางดังกลาวเปนของผูใหเชาและเมื่อผูให
เชาตัดสินใจวาจะใหคงไวซึ่งอาคารและสิ่งปลูกสราง
ดั งกล าว  อาคารและสิ่ งปลูกสร า งนั้ นจะ เปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา โดยกองทุนรวมมีสิทธินํา
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมดังกลาวนี้ไป
ใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงในสวนที่ดินซึ่งมีอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาวต้ังอยูจากผู เชาชวงได
ตามปกติ 

 

2.4.  กรณีที่ผูใหเชาตัดสินใจใหคงไวซึ่งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่
ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา อาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวจะเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา และใหถือเปนสวนหนึ่งของทรัพยสิน
ที่เชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ตอไปโดยกองทุนรวมไมตองชําระ
คาเชาเพิ่มเติมแกผูใหเชา ซึ่งกองทุนรวมมีสิทธินําอาคารและ
สิ่งปลูกสรางดังกลาวนี้ไปใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงจากผูเชา
รายยอยไดตามปกติ  

ทั้งนี้ การใหความยินยอมหรือการใหความเห็นชอบกรณีใดๆ 
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ตามที่ กําหนดไวในขอ  2 นี้  คูสัญญาฝายที่ตองใหความ
เห็นชอบหรือใหความยินยอมตองดําเนินการภายใน  30 
(สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคูสัญญาฝายที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบหรือความยินยอม เวนแตในการดําเนินการใดๆ 
ที่กองทุนรวมตองไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม หรือผูใหเชาตองไดรับมติจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
ของผูใหเชา กองทุนรวม หรือผูใหเชา แลวแตกรณีจะแจงการ
ใหความยินยอมหรือการใหความเห็นชอบ หรือการไมให
ความยินยอมหรือการไมใหความเห็นชอบกรณีดังกลาวให
คูสัญญาฝายที่ตองไดรับความเห็นชอบหรือความยินยอมทราบ
ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันที่ไดรับมติดังกลาว  

ท รั พ ย สิ น ที่ ใ ห ใ ช
ประโยชนรวมกัน 

กองทุนรวมมีสิทธิใชพ้ืนที่บางสวนของที่ดินของผูใหเชาที่ปจจุบัน
ใชประโยชนเปนทางเขาออกโครงการ ถนนรอบโครงการ รวมถึง
พ้ืนที่อื่นใดที่เช่ือมตอกับทรัพยสินที่เชา รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
สวนกลางตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ผูใหเชากําหนดเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการใชประโยชนในทรัพยสินสวนกลาง
รวมกันภายในโครงการตลาดไท 

ระยะเวลาการเชา 20 ป เริ่มนับตั้งแตเวลา (8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวม
กับผูใหเชา ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชา
ฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยตอ
สํานักงานที ่ดินที ่เกี่ยวของ เสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในเบื้องตน
กองทุนรวมกําหนดใหดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญา
เชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและ
ฉบับที่ยังไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยในวันเดียวกัน 
แตอาจมีกรณีที่สัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาที่กองทุน
รวมไดจัดทําเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกัน  ไมสามารถจด
ทะเบียนตอเจาพนักงานที ่เกี ่ยวของไดในวันเดียวกัน  (ซึ่งอาจ
สงผลใหระยะเวลาเริ่มตนของสัญญาเชาแตละฉบับเกิดขึ้นไมพรอม
กัน) ซึ่งสําหรับกรณีดังกลาว กองทุนรวมจะใชความพยายามอยาง
เต็มที่เพื่อใหสามารถจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับที่ยัง
ไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยใหไดโดยเร็วที่สุดซึ่งจะ
ไมเกินกวา 3 ปนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับ
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ที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย และกองทุน
รวมก็จะกําหนดใหสัญญาเชาทุกฉบับครบกําหนดในวันเดียวกันคือ
เมื่อครบ 20 ปนับตั้งแตมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา
ฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยตอ
สํานักงานที ่ด ินที ่เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว แตกระนั้นก็ตาม
กองทุนรวมไดกําหนดใหมีการนําสงผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจาก
สัญญาเชาแตละฉบับเกิดขึ้นพรอมกัน เริ่มจากเวลาแปด (8.00) 
นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวม กับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชา
ฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย 

คาเชา กองทุนรวมจะชําระคาเชาตามเงื่อนไขแหงสัญญาเชาเปน 2 งวด ดังนี้ 

1.  จํานวน 1,000,000,000 บาท จะชําระในวันที่มีการจดทะเบียน
สิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความ
ยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย และ 

2.  จํานวน 750,000,000 บาท จะชําระเมื่อกองทุนรวมไดรับความ
ยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยในการลงนามในสัญญาเชา   
ฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
กองทุนรวม (“ความยินยอม”) ไมนอยกวารอยละ 95 ของ
จํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชา ซึ่งอาจเปนวันเดียวกับวันที่ชําระคาเชางวด
แรก  

คาเชาดังกลาวครอบคลุมการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาทั้งใน
สวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมได
รับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย 

หนาที่ของผูใหเชา 1.  ในกรณีที่สัญญาเชาที่ผูใหเชามีกับผูเชาพื้นที่รายยอยรายใดๆ ที่
ไมใหความยินยอมสิ้นสุดลงและผูเชาพื้นที่รายยอยรายดังกลาวมี
ความประสงคจะเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่ เชาตอไป  ผูใหเชา
จะตองไมตออายุการเชานั้นใหแกผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาว
และดําเนินการใหผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาวนั้นลงนามใน
สัญญาเชากับกองทุนรวมแทนการตออายุสัญญาเชาฉบับเดิม 
นอกจากนี้ในระหวางระยะเวลาที่สัญญาเชาของผูเชาพื้นที่ราย
ยอยรายดังกลาวที ่ม ีอยู กับผู ใหเชายังไมสิ ้นสุดลง ผู ใหเชา
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จะตองนําสงผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากการเชาของผูเชาพื้นที่
รายยอยรายดังกลาวนั้นใหแกกองทุนรวมโดยเริ่มจากเวลาแปด 
(8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวมกับผูใหเชาซึ่ง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดดําเนินการ
จดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทนุรวมตามสัญญาเชาฉบับที่
กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยตามสัญญา
เชา ณ  สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลวจนถึงวันที่
ผูเชารายดังกลาวลงนามในสัญญาเชากับกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ ขอตกลง
หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
หรือสัญญาที่เกี่ยวของและผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข 
หรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 45 (สี่สิบหา) วันนับ
จากวันที่ผูใหเชาไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญา
นั้น กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูให
เชาจะตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยู โดยใชวิธีการคํานวณตามวิธี
เสนตรง (Straight-line Method) 

2.  หนาที่ที่เกี่ยวของกับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและใบอนุญาตอื่น
ใดที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของสําหรับการ
ประกอบกิจการตลาด และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) 

(ก) ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาจะ
ปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข และขอกําหนดตางๆ ตาม
ใบอนุญาตตางๆ ที่จําเปนสําหรับการประกอบกิจการ
โครงการตลาดไทโดยเครงครัดและตองดํารงไวซึ่ง
ใบอนุญาตตางๆ ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

(ข) ผูใหเชามีหนาที่ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินสวนกลางที่มี
ไวสํ าหรับใชประโยชนสวนรวมรวมกันภายใน
โครงการตลาดไท ไดแก สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ อาทิ ถนน หมอแปลงไฟฟา ระบบไฟฟา 
ระบบประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบาย
น้ํา เปนตน ซึ่งมิไดเปนทรัพยสินที่เชา ใหอยูในสภาพที่
ดีและใชงานไดตลอดเวลาระหวางระยะเวลาการเชา 
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โดยคาใชจายของผูใหเชาเอง เพื่อมิใหกระทบตอการใช
ประโยชนจากทรัพยสินที่ เชา และผูใหเชามีหนาที่
รับผิดชอบดูแลใหทรัพยสินสวนกลางดังกลาวใหมี
ลักษณะครบถวนและเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงและขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของสําหรับการประกอบกิจการตลาด 
ทั้งนี้ เพื่อใหทรัพยสินที่เชามีคุณสมบัติครบถวนในอัน
ที่จะดํารงไวซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและใบอนุญาต
อื่นใดที่เกี่ยวของตามกฎหมายดังกลาว ตลอดระยะเวลา
ที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ 

(ค) ผูใหเชามีหนาที่ใหคําแนะนําแกกองทุนรวมและเพื่อให
กองทุนรวมกํากับดูแลผูเชารายยอยของกองทุนรวม
เพื่ อ ใ ห ป ฏิ บั ติ แ ล ะดํ า เ นิ น ก า ร ให ถู ก ต อ ง ต า ม
พร ะ ร า ชบั ญญั ติ ก า รส า ธ า รณสุ ข  พ .ศ .  2 5 3 5 
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของสําหรับ
การประกอบกิจการตลาดตามที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม
ในภายหนา  (ถามี)  ทั้งนี้  เพื่อใหทรัพยสินที่ เช ามี
คุณสมบัติครบถวนในอันที่จะดํารงไวซึ่งใบอนุญาต
จัดตั้ งตลาดหรือใบอนุญาตอื่นใดที่ เกี่ ยวของตาม
กฎหมายดังกลาว ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผล
ใชบังคับ 

3. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาจะไมจําหนาย จาย โอน
หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชา ทั้งนี้ เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก)  เปนการจํานองทรัพยสินที่เชาใหกับกองทุนรวม หรือ 
(ข) เปนกรณีอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับความยินยอมลวงหนา

จากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร  ในกรณีที่ผูให
เชาไมไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมแตผูใหเชา
ยังคงแสดงเจตนาที่จะดําเนินการดังกลาว กองทุนรวมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตอง
ชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู โดยใชวิธีการคํานวณตาม
วิธีเสนตรง (Straight-line Method) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุน
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รวมใหแกกองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจากการ
ที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่
เชาไดตามระยะเวลาที่ กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
ภายในระยะเวลา  60 (หกสิบ) วันนับแตวันที่สัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลง 

นอกจากนี้ ในวันจดทะเบียนผูใหเชาตกลงสงมอบโฉนดที่ดิน
ที่เปนที่ต้ังของทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชา ใหแกกองทุนรวม
เพื่อเก็บรักษาไว แตทั้งนี้การเก็บรักษาไวดังกลาวไมกอใหเกิด
สิทธิยึดหนวงหรือเปนหลักประกันแตอยางใด 

4. หนาที่อื่นตามที่กําหนดในสัญญาเชา 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันภัย 
ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Industrial All Risk 
Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อมุงคุมครองความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาราคา
ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑชดใชตามมูลคาในการจัดการ
ทดแทนทรัพยสิน (Replacement Value) และบริษัทรับประกันภัย
ภายในประเทศสามารถรับประกันภัยไดและกําหนดใหกองทุนรวม
เปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตาม
สวนไดสวนเสียที่มีอยู ทั้งนี้ ผูใหเชาจะเปนผู รับผิดชอบชําระเบี ้ย
ประกันสําหรับการประกันดังกลาวแตเพียงฝายเดียว 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของสัญญา กองทุนรวมตกลงจะจัดใหมี
(ก) การทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับ
ทรัพยสินที่ เชา โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาคาใชจายคงที่ ซึ่ง   
คงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไร 
ที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่   
คาดวาจะใชในการกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา โดยจะระบุ
ใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม และ (ข) การทํา
ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) เพื่อคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต และ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งมี
สาเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือความบกพรองของทรัพยสิน   
ที่เชาซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายภายใต
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วงเงินประกันภัย  ทั ้งนี ้ กองทุนรวมอาจพิจารณาจ ัดใหม ีการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาเพิ่มเติมจากการประกันภัยดังกลาว 
ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่
ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัย
คุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา  โดยจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันภัยสําหรับ
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  การประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก และการประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดังกลาว
ขางตนแตเพียงฝายเดียว อยางไรก็ดีกองทุนรวมอาจมอบหมายหนาที่
ในการจัดทําประกันภัยดังกลาวขางตนใหผูเชาชวงทรัพยสินที่เชา
เปนผูจัดทําตามที่กองทุนรวมเห็นสมควรก็ไดโดยกองทุนรวมจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายและคาเบี้ยประกันภัย 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลาย 

1. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญ 
ทําใหไมอาจใชอาคารที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ไดตอไป ทั้งนี้จะถือวาอาคารที่เชาไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารที่เชา (ทั้งหมดตามสัญญา
เชา) ต้ังแตรอยละ 50 (หาสิบ) ขึ้นไป ไดรับความเสียหายจน 
ไมสามารถนําออกใช  เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ   
ไดตอไป คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 
ภายใน 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมและ
ผูใหเชาไดรับทราบถึงความเสียหายอยางมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้น
ตออาคารที่เชาและไดรับขอมูลเกี่ยวกับการยืนยันการจาย   
คาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน
จากบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวของ 

1.1    ในกรณีที่เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญดังกลาวแกอาคารที่
เชาภายในระยะเวลาการเชาปที่ 1 – 17 ของระยะเวลาตาม
สัญญาเชา ผูใหเชาตกลงดําเนินการสรางอาคารหลังใหมขึ้นเพื่อ
ทดแทนอาคารที่เชา หรือซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายจาก
คาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสินที่
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ไดรับจากการประกันภัย (Industrial All Risk Insurance) และ
กรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครองความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา และเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูที่
ก อใหเกิดความเสียหายดังกลาวไปเปนคาใชจ ายในการ
กอสรางหรือซอมแซมอาคารที่เชาที่ไดรับความเสียหาย
ดังกลาว และกองทุนรวมตกลงที่จะมอบคาสินไหมทดแทน
ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสินที่ไดรับจากกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว รวมถึงเงินจํานวนใด ๆ  ที่ไดรับจากผูที่
ก อใหเก ิดความเสียหายตามที ่กองทุนรวมไดรับตามจริง
ทั้งหมดใหแกผู ใหเชาโดยพลันตามงวดของการกอสราง 
เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารขึ้นทดแทน
อาคารที่เชาดังกลาวหรือการซอมแซมดังกลาวโดยผูใหเชา
จะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางหรือซอมแซมภายใต
แบบแปลน แผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่คูสัญญาจะได
ตกลงรวมกัน โดยผูใหเชาจะตองทําการกอสรางหรือซอมแซม
ใหแลวเสร็จโดยเร็วในเวลาที่สมควร ตามกรอบที่กฎหมาย
กําหนด (ถามี) นับแตเกิดความเสียหาย และใหถือวาสิทธิและ
หนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปตลอด
ระยะเวลาที่มีการกอสรางหรือซอมแซมดังกลาว โดยใหถือวา
อาคารที่สรางขึ้นใหมเปนทรัพยสินของผูใหเชาและเปนสวน
หนึ่งของทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชา (ทั้งนี้ กองทุนรวมจะ
ไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาเพิ่มเติมอีกแตอยางใด) 

1.2    ในกรณีที่เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญดังกลาวแกอาคารที่
เชาภายในระยะเวลาการเชาปที่ 18 – 20 ของระยะเวลาตาม
สัญญาเชา กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเชา โดยการ
แจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาไม
เกินกวา 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่กองทุนรวมและผูใหเชาได
รับทราบถึงความเสียหายอยางมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นตออาคารที่
เชา  และผูให เชาตกลงคืนเงินคาเชาตามสัดสวนสําหรับ
ระยะเวลาการเชา ที่เหลือตามสัญญาเชาตามวิธีเสนตรง (Straight-
line Method) ใหแกกองทุนรวมภายใน 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน
นับจากวันที่มีผลแหงการบอกเลิกสัญญา และกองทุนรวมตกลงสง
มอบเงินคาสินไหมทดแทน ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (Industrial All Risk Insurance) และกรมธรรม
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เพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก
ทรัพยสินที่เชา แตไมรวมถึงคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรม
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่
กองทุนรวมไดรับจากบริษัทประกัน เพื่อชดเชยคาเสียหายที่
เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา รวมถึงเงินจํานวนใด ๆ  ที่กองทุนรวม
ไดรับจากผูที ่กอใหเกิดความเสียหายใหแกผูใหเชาตามจริง
ทั้งหมดโดยพลันเมื่อกองทุนรวมไดรับคาเชาตามสัดสวน
สําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลือตามสัญญาเชาตามที่กลาว
ขางตน 

 ในกรณีที่เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญดังกลาวขึ้นในปที่ 
18-20 ของระยะเวลาการเชาและกองทุนรวมไมประสงคจะ
บอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ ใหนําความในขอ 1.1. มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

2.       เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวน โดยยังคง
สามารถใชอาคารที่เชาบางสวนที่ไมเสียหายเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจตอไปได ผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการ   
จัดใหมีการซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายจากคาสินไหม
ทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน(Industrial All 
Risk Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครอง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาที่ไดรับจากการ
ประกันภัย หรือคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายหรือเงิน
จํานวนใดๆ ที่ไดรับจากผูที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาว
ไปเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารที่เชาดังกลาวและ
กองทุนรวมตกลงที่ จะมอบค าสินไหมทดแทนภายใต
กรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการประกันภัย
ดังกลาว รวมถึงเงินจํานวนใด ๆ  ที่ไดรับจากผู ที ่กอใหเกิด
ความเสียหาย ตามที่กองทุนรวมไดรับทั้งหมดใหแกผูใหเชา
โดยพลันเพื่อนําไปเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคาร  
ที ่เชาดังกลาว โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
ซอมแซมภายใตแบบแปลน  แผนงาน  และงบประมาณที่
คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะทําการซอมแซมใหแลว
เสร็จโดยเร็วในเวลาที่สมควรตามกรอบที่กฎหมายกําหนด (ถา
มี) นับแตเกิดความเสียหายดังกลาว 
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3. ภายใตบังคับของขอ 4. ที่จะกลาวตอไป และเวนแตคูสัญญา  
ทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่คากอสราง หรือ
คาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการกอสราง และ/ 
หรือ การซอมแซมอาคารที่เชาภายใตแบบแปลน แผนงาน
ระยะเวลา และงบประมาณที่คูสัญญาไดตกลงรวมกัน มีจํานวน
เกินกวาคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน
(Industrial All Risk Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใด
ซึ่งมุงคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาที่
ไดรับจากการประกันภัยและเงินจํานวนใด ๆ  ที่ไดรับจาก   
ผูที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาวรวมกัน ซึ่งไมเพียงพอ
สําหรับการดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบ 
คากอสราง  คาซอมแซม  และ /หรือ  คาใชจายสวนที่เกิน
ดังกลาว 

4. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายอยางมีนัยสําคัญทําใหไมอาจใช
อาคารที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดตอไป และ
ผูรับประกันภัยที่เกี่ยวของปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน(Industrial All Risk 
Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครองความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่ เชาใหกับผูใหเชาและ
กองทุนรวมโดยไมใชความผิดของผูใหเชาและกองทุนรวม 
ผูใหเชาจะตองใชความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื่อให
ทรัพยสินที่เชาในสวนที่ไดรับความเสียหายดังกลาวสามารถ
หาประโยชนได ในกรณีที่การดําเนินการดังกลาวไมประสบ
ผลสําเร็จ กองทุนรวมมีสิทธิดังตอไปนี้ 
(ก) กองทุนรวมมีสิทธิกอสรางสิ่งปลูกสรางลงบนที่ดินที่

เชาเพื่อทดแทนอาคารที่เชาที่ไดรับความเสียหายหรือ
ถูกทําลายไดโดยคาใชจายของกองทุนรวมเอง หาก
กองทุนรวมไดรับความเห็นชอบจากผู ถือหนวย
ลงทุนและสามารถดําเนินการไดตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ สิ่งปลูกสรางดังกลาวจะตองมี
รูปแบบ ขนาดพื้นที่ และคุณสมบัติไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญและไมดอยไปกวาอาคารที่เชาเดิม ทั้งนี้
อาคารสิ่งปลูกสรางดังกลาวถือเปนกรรมสิทธิ์ของ
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กองทุนรวม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวกองทุนรวม
ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา เวนแต
ในกรณีที่อาคารสิ่งปลูกสรางที่จะกอสรางขึ้นใหม
ด ังกล าว  มีร ูปแบบ  ขนาดพื ้นที ่ หรือค ุณสมบัติ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือดอยไปจากอาคารที่
เชาเดิม ในกรณีเชนวานี้ กองทุนรวมจะตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใหเชากอน 
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หากผูให
เชามีความประสงคจะถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว ผูใหเชาจะตองซื้อจากกองทุนรวมในราคา
และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หาก
ผูใหเชาไมประสงคจะถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว กองทุนรวมจะดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางดังกลาวภายใน 4 (สี่) เดือนนับจากวันสิ้นสุด
สัญญาเชาฉบับนี้ดวยคาใชจายของกองทนุรวม หรือ 

(ข) กองทุนรวมมีสิทธิในการโอนสิทธิการเชาบน
ทรัพยสินที่ เชาตามสัญญาฉบับนี้ในสวนที่ไดรับ
ความเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาวใหแกบุคคลใดๆ 
ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา  ใน
กรณีดังกลาวนี้กองทุนรวมมีสิทธิกําหนดวิธีการ 
เงื่อนไข รวมทั้งคาตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา
กับผูรับโอนได  โดยกองทุนรวมเองและเปนไป
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมกําหนด  ทั้งนี้  กองทุนรวมจะไมทํา
ขอตกลงใดๆ ที่มีผลทําใหผูรับโอนสิทธิการเชา
ดังกลาวมีสิทธิดีกวากองทุนรวมในการใชประโยชน
ซึ่งทรัพยสินที่เชาซึ่งเปนการรอนสิทธิของผูใหเชา
เกินกวาภาระหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้  
นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิ
ตามขอ (ข) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมกําหนดใหกองทุนรวม
สามารถดําเนินการได กองทุนรวมตกลงใหสิทธิผูให
เชา ดังนี้ 
(1) จัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิการเชาบน

ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ในสวนที่
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ไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาว
จากกองทุนรวมกอนบุคคลที่กองทุนรวม
ประสงคจะโอนสิทธิการเชาใหตามขอ (ข) 
(Right of First Refusal) โดยใหนําหลักเกณฑ 
วิธีการ และขั้นตอนตามที่กําหนดในสัญญา
ฉบับนี้ มาปรับใชบังคับตามควรแกกรณีโดย
อนุโลม เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปนอยางอื่น 
ทั้งนี้หากผูใหเชาไมสามารถดําเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิการเชาตามที่กลาวขางตนได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองทุนรวมสงวน
สิทธิในการโอนสิทธิการเชาบนทรัพยสินที่
เชาตามสัญญาฉบับนี้ในสวนที่ไดรับความ
เสียหายหรือถูกทําลายดังกลาวใหแกบุคคล
อื่นที่กองทุนรวมเห็นสมควรไดโดยมิตองให
สิทธิแก ผู ให เช าในการที่จะปฏิ เสธกอน 
(Right of First Refusal) อีกครั้งหนึ่ง หรือ 

(2)      เลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาการ
เชาตามสัญญาฉบับนี้   ในกรณีที่ ผูให เชา
ประสงค จะ เลิกสัญญา เช ากอนกํ าหนด
ดังกลาว ผูใหเชาตกลงชําระคืนคาเชาที่ผูให
เชาไดรับไวเปนการลวงหนาจากกองทุนรวม
ตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูนับ
จากวันที่ผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชาจนถึง
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามสัญญา
ฉบับนี้ใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ วิธีการคํานวณ
ใหเปนไปตามสัญญาฉบับนี้ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับ”หลักการคํานวณการคืนเงินคา
เชาลวงหนา” 

สิทธิในการปฏิเสธ
กอน สําหรับการเชา
ตอ 

 

เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่ ผูใหเชามีความ
ประสงคที่จะจําหนาย โอนหรือใหเชาทรัพยสินที่เชาแกบุคคลอื่น
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชาแลว 
ผูใหเชาตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะซื้อ รับโอนหรือเชาทรัพยสิน
ที่เชาจากผูใหเชากอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) นอกจากนี้ 
ในกรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนําที่ดินอันเปนที่ต้ังของโครงการ
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ตลาดไทในสวนอื่นๆ ที่ไมใชทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชา รวมทั้ง
อาคารที่ต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว ออกใหบุคคลอื่นเชา หรือขายใหแก
บุคคลอื่น ผูใหเชาตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะเชา หรือซื้อจากผูใหเชา
กอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) เชนกัน ทั้งนี้ การใหสิทธิแก
กองทุนรวมทั้งสองกรณีที่กลาวขางตน จะเปนไปตามขอตกลงของ
กองทุนรวมและผูใหเชา 

เหตุแหงการเลิก
สัญญาที่สําคัญและ
ผลของการเลิก
สัญญาในกรณี 
ดังกลาว 

เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข 
หรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 45 (สี่สิบหา) วันนับจาก
วันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแต (ก) กองทุนรวมฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือคํารับรองตามที่ระบุไวในสัญญาเชา 
หรือ (ข) เปนเหตุสุดวิสัย 

(ก) ทรัพยสินที่เชาตามสัญญานี้ถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่ง ศาล อัน
เปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถใชหรือไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตั้งแตรอยละ 50 
ของทรัพยสินที่เชาทั้งหมด  

(ข) ผูใหเชาไดยื่นคําขอตอศาลอันเกี่ยวกับการขอฟนฟูกิจการของ
ผูใหเชาเอง หรือบุคคลอื่นไดยื่นคําขอตอศาลเกี่ยวกับการขอ
ฟนฟูกิจการของผูใหเชาและศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอแลว 

(ค) ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว หรือพิทักษทรัพย
เด็ดขาด หรือสั่งใหลมละลาย 

(ง) ผูใหเชาเลิกบริษัท หรือชําระบัญชีไมวาดวยเหตุใดๆ 

(จ) ในกรณีที่ผูใหเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ ขอตกลง
 หรือคํารับรองที่ เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญา
 ฉบับนี้หรือตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาฉบับ
นี้ อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูใหเชาไมดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
การเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาใหถือวาเปนเหตุผิดนัด
ตามสัญญานี้ทันทีเวนแตเปนเหตุสุดวิสัย 

(ฉ)    ผูใหเชาไมปฏิบัติตามหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ จนเปนเหตุใหถูกสั่งใหพักหรือถูก
ยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดหรือใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของ
ดังกลาวไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวร เวนแตการไม
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ปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูใหเชาดังกลาว
เกิดจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําอันเปนการผิดสัญญา
ของกองทุนรวม 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวตามเหตุแหงการเลิกสัญญา
ตามที่กลาวขางตน และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข หรือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตอง
ชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยู  โดยใช วิธีการคํานวณตามวิธี เสนตรง  (Straight-line 
Method) รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวใน
นามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตลอดจนคาขาดประโยชนจาก
การที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับ
นี้ ภายในระยะเวลา  120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับแตวันที่สัญญาฉบับ
นี้สิ้นสุดลง 

นอกจากนี้ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหเชาดําเนินการแกไขหรือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาเนื่องจากมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่
เชา กองทุนรวมยังคงมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากทรัพยสินที่เชาที่
ถูกยึดหรืออายัดตามที่กลาว และในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใช
หรือไดรับประโยชนจากเหตุที่ทรัพยสินที่เชาที่ถูกยึดหรืออายัดตาม
กรณีดังกลาวไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูใหเชาจะชดเชยเงิน
ผลประโยชนนั้นใหแกกองทุนรวมตามที่กองทุนรวมไดรับอยู ณ วัน
กอนการถูกยึดหรืออายัดนับแตวันที่กองทุนรวมไมสามารถใชหรือ
ไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาที่ถูกยึดหรืออายัดจากเหตุกรณี
ดังกลาวจนถึงวันที่กองทุนรวมสามารถใชหรือไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาที่ถูกยึดหรืออายัดนั้น หรือจนถึงวันที่สัญญาเชาสิ้นผล
ใชบังคับ แลวแตกรณีใดจะถึงกอน 

ผลของเหตุแหงการ
เลิกสัญญาที่สําคัญ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กําหนด
ไวตามที่กลาวขางตนได  กองทุนรวมมีสิทธิที่จะซื้อทรัพยสินที่เชา
ในสวนที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลาวจากผูใหเชาในราคาตลาด ณ วันที่
ใชสิทธิซื้อ หักดวย (ก) คาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของทรัพยสินที่เชาในสวนที่ถูกยึดหรือ
อายัดดังกลาว  นับจากวันที่พนกําหนดเวลาที่ ผู ให เช าจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามที่กําหนดในสัญญา จนถึง
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วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่เชาในสวนที่ถูกยึดหรือ
อายัดดังกลาว ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลวเสร็จ หรือจนถึงวันที่
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง แลวแตกรณีใดจะถึงกอน และ (ข) เงิน
ผลประโยชนที่ผูใหเชาคางชําระตอกองทุนรวมตามที่กลาวขางตน 
ทั้งนี้ ใหกําหนดราคาตลาดโดยใชราคาประเมินเฉลี่ยของผูประเมิน 2 
(สอง) ราย ซึ่งผูใหเชาจะเปนผูเสนอรายชื่อผูประเมินทั้งหมดเปน
จํานวน 4 (สี่) ราย และกองทุนรวมจะเปนผูเลือกผูประเมิน 2 (สอง) 
จากรายชื่อผูประเมิน 4 (สี่) รายซึ่งผูใหเชาไดเสนอ และภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ผูใหเชาไดเสนอรายชื่อผู
ประเมินดังกลาว  โดยรายชื่อผูประเมินทั้งหมดจะอยูในบัญชีรายช่ือ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว 

 

3.2.4 การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลเดียวกัน    

1.    กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาที่มีบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
จํากัด ในฐานะผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์อยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน โดย
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยบางสวนที่บริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

2. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ไทย       
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีสิทธิลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกิน 
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

3. กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 
3.2.5 จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight)    

 บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังนี้ 

ก) ตลาดไทเปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรครบวงจร 

 ตลาดไท เปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ต้ังอยูบนพื้นที่
กวางขวางกวา 450 ไร ตลาดไทถูกออกแบบใหกวางขวาง และมีที่จอดรถสะดวกสบาย 
มีความเปนระเบียบและรมรื่น แตกตางจากตลาดกลางแบบเกาอยางสิ้นเชิง ดวยการแบง
ตลาดออกเปนสัดสวน ตามประเภทของสินคาที่หลากหลาย ทําใหสามารถรองรับปริมาณ
สินคาหมุนเวียนไดวันละกวา 15,000 ตัน เปดบริการตลอด 365 วัน 24 ช่ัวโมง จากจํานวน        
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ผูคาที่มากรายและเปนผูคารายใหญ ทําใหมีสินคาครบครันและราคาถูก ตอบสนองทุกความ
ตองการของผูบริโภค  

ข) ตลาดไทตั้งอยูในทําเลที่ต้ังเปนจุดศูนยกลางของประเทศ การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย 
เพียบพรอมดวยสาธารณูปโภคตางๆ อยางครบวงจร 

 ตลาดไทตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ก.ม. 42 (เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) 
ซึ่งสามารถเดินทางเขาสูตลาดไดอยางสะดวกสบาย ดวยเสนทางถนนพหลโยธินขาออก 
กลับรถบริเวณทางกลับรถยกระดับ ยู-เทิรน (ทางกลับรถยกระดับขามถนนพหลโยธิน) 
หรือเสนทางถนนบางขันธ-หนองเสือ หรือเสนทางถนนโครงการเรงรัดพัฒนาชนบท (ถนน 
ร.พ.ช.) เช่ือมตอระหวางถนนสีขาวกับถนนบางขันธ-หนองเสือ 

 ทําเลที่ต้ังเปนจุดศูนยกลางของประเทศ การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย เพียบพรอมดวย
สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบวงจร  

ค) ตลาดไทอยูภายใตการบริหารงานโดย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 

มีการบริหารงานภายใตบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนและจะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
ซึ่งเปนองคกรที่มีประสบการณในการบริหารตลาดไทซึ่งเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่มี
ขนาดใหญและครบวงจรที่สุดแหงหนึ่งของประเทศมากวา 12 ป  มีความเชี่ยวชาญในดาน
การตลาด ความสัมพันธกับผูเชาและการรักษาการตออายุสัญญาเชา ตลอดจนการบริหาร
รายไดและคาใชจาย  

ง) มีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง 

 พ้ืนที่ตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา มีรายไดรวมประมาณ 316 ลานบาท 366 ลานบาท             
405 ลานบาท 440 ลานบาท และ 453 ลานบาทในป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 
2552 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมประมาณรอยละ 16 รอยละ 11 
รอยละ 9 และรอยละ 3 ตอป ตามลําดับ โดยมีอัตราการเชาเฉลี่ยประมาณรอยละ 95 ใน
ระหวางป 2548 ถึงป 2552 และมีกําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย อยูในชวง 
161 ถึง 299 ลานบาท ในระหวางป 2548 ถึงป 2552  

3.2.6 ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร” 

3.2.7 การลงทุนในอนาคต 

 สําหรับการลงทุนในอนาคต  ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม 
และ/หรือ ปรับการลงทุน (ปรับ portfolio) โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพย 
ใหกับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการ
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ลงทุนและการบริหารจัดการภายใต ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของโครงการ 
และนโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก  

 ในเบื้องตนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะมุ ง เนนการลงทุนในหรือมีไวซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยประเภทตลาด คลังสินคา โรงงาน รวมถึงการซื้อ และ/หรือ เชา รวมทั้งการตอ
อายุสัญญาเชากับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด และในกรณีที่บริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด ประสงคที่จะนําอสังหาริมทรัพยภายในโครงการตลาดไทออกใหบุคคลอื่น        
ซื้อหรือเชาภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปแลว บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
จํากัด ตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะซื้อหรือตออายุสัญญาเชากับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
จํากัด กอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) อนึ่ง การลงทุนดังกลาวอาจเปนการลงทุนในพื้นที่
ที่กองทุนรวมเคยลงทุนทั้งหมดหรอืพ้ืนที่บางสวน  

อนึ่ง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนรวมโดยรวมเปน
สําคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะเปนไปตามขอบเขตที่ไดระบุไวในโครงการนี้   

 
3.2.8 ความเสี่ยงในการลงทุน 

 ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงอื่นๆ เชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ 
แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม
และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

 คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวม
วากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมด หรือบางสวน
และไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น 
เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูล
ที่ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ  

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย 
และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ   
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การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการ
ลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวม
ไมสามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุน
ในตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยน
เงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออก
เงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัย
ความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาด
เครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของ
รัฐบาล เปนตน ซึ่งไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุน 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ความไมแนนอนในสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรง
ตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ 
สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมี
โอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะ
ยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของ
กองทุนรวมอยางประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว
สําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับธุรกิจตลาดกลางซึ่งเปนการใหเชา
พ้ืนที่และบริการ 

4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 
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 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยได
ทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษา
กฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามการกระทํา
ดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือ
ความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของ
ผูประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่
ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุน
รวมอสั งหาริ มทรัพย ใช เ ป นพื้ นฐ านในการประ เมินและตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได 
เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือ
ปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่
กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย 
ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่ง 
ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่
ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไมมีหลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลง
ภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
อาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขาย
ของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
ความผันผวนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณ
การซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวย
ลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ตอหนวยของกองทุน 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

 

- 44 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

                        

7) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวม
จะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูล
จากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคา
ดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะ
ประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย 
(bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความ
ตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองใน
การซื้อขายในตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอน
อสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น 
อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ใน
สิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือ
บางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว 
อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 

10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาสิทธิ การเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู             
อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ 
และ/หรือ อัตราคาเชา หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภท
อ่ืน 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวา        
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยู
ในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจาย
การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจใน
ประ เทศและต า งประ เทศ  ความสามารถของผู บริหารในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงาน
ตางๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน 
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับ
เงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะ   
ไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลได                 
ในปตอ ๆ ไป 

13) ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนด
ราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ 
เปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการ
ประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคา
ดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(ข) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

 นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย 
มหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ เปนตน อันอาจจะ
สงผลกระทบตอกําลังซื้อหรือปริมาณผูเชา 
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2) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของ
อสังหาริมทรัพย การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการตลาด การเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ของความตองการเชา การที่มีจํานวนตลาดเพิ่มขึ้นจะสงผลใหอุปทานของตลาด
เพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันในการจัดหาผูเชาเพิ่มขึ้น 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมี
โอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะ
ยังคงความสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการอยางประเมิน
คาไมได อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไวสําหรับอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยตาม
มาตรฐานทั่วไป 

 
ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาชวง 

คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของ
รายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม แมวาทรัพยสินดังกลาวจะมีผูเชาชวง
หลายราย แตหากผูเชาชวงดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่งสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระคาเชาชวง ไมชําระคาเชาชวง หรือ ยอมเลิกสัญญาเชา
ชวงกอนกําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชาชวงรายใหมมาทดแทนผูเชา
ชวงดังกลาวได อาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได 
ถึงแมวากองทุนรวมจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายและริบเงินประกันจากผูเชาชวง
ก็ตาม 

2) ความเสี่ยงจากสัญญา 

2.1)    ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชา 

เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวของกองทุนรวม เปนการ
ลงทุนโดยการเชาอสังหาริมทรัพย และนาํอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกให
เชาชวงแก ผู เช าพื้นที่รายยอยในโครงการตลาดไทเพื่อการจัดหา
ผลประโยชน แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดังกลาวจะได
มีการจดทะเบียนสิทธิการเชา 20 ป ตอเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลว          
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ก็ตาม แตกองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา        
ในกรณีที่ ผูให เชาซึ่งไดแก  บริษัท  ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ  จํากัด          
ปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ไดมีการจดทะเบียน
สิทธิการเชาดังกลาว ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม  
ทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากการนําอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอย ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตรา
การจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนรวม
มีโอกาสไดรับการชดเชยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวม 
กองทุนรวมจึงจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว 
โดยกําหนดเงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัท ไทย          
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาวา ในกรณีที่ผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสําคัญจนทําให
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาได จนเปนเหตุให
กองทุนรวมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ผูใหเชา
จะตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการ
เชา  ที ่เหลืออยู  โดยใชวิธ ีการคํานวณตามวิธีเสนตรง  (Straight-line 
Method) รวมถึงชดเชยเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไว
ในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลา
การเชาที่เหลืออยูตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา ซึ่งจะเปนไปตามขอตกลง
ในสัญญาเชา 

 2.2)  การถูกโตแยงสิทธิตามสัญญาเชา 

  ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวมจะดําเนินการลงทุนเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา 
เมื่อผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึง
เอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม (“ความยินยอม”)            
ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวน
ของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกภายใน
เวลากอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนตามรายละเอียด                   
ที่กําหนดในโครงการ  

 ซึ่งการลงทุนในกรณีเชนวานี้จะครอบคลุมพื้นของผูเชารายยอยที่ไมให
ความยินยอมดวย การที่ไมไดใหความยินยอมดังกลาวจะมีผลกระทบตอ
กองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสิทธิดอยกวาผูเชาพื้นที่รายยอยที่ยังไมได
ใหความยินยอมซึ่งเปนผูเชาพื้นที่ภายในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
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บางสวนอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะลงทุน และอาจมีผลทําใหกองทุนรวม
ไมสามารถจดทะเบียนสิทธิการเชาในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาในสวนนี้ได 

เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น กองทุนรวมจะจัดทํา
สัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาในสวนที่ไดรับความยินยอม
จากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่
รายยอยเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากก ัน  ทั ้งนี ้หากกองทุนรวม             
ถูกโตแยงสิทธิจากผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมไดใหความยินยอมดังกลาวก็ไมมี
ผลกระทบตอสิทธิการเชาของกองทุนรวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา          
ในสวนที่ไดรับความยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยแลว นอกจากนี้           
กองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท ไทย   แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ตอง
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยบนที่ดิน 
ที่ เช าและอาคารที่ เช าใหครบถวนทุกรายภายใน  3  ปนับแต วันที่             
กองทุนรวมไดจดทะเบียนสิทธิการเช ากับ  บริษัท  ไทย  แอ็กโกร               
เอ็กซเชนจ จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว เวนแตกรณีที่สัญญาเชาหรือสัญญา 
ใหใชพ้ืนที่ของผู เชาพื้นที่รายยอยที่มีอยู เดิมกับบริษัท ไทย แอ็กโกร         
เอ็กซเชนจ จํากัด ไดสิ้นสุดลงกอน ในกรณีที่สัญญาเชาที่บริษัท ไทย              
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีกับผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอม
สิ้นสุดลงและผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาวมีความประสงคจะเชาพื้นที่ใน
ทรัพยสินที่เชาตอไป บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะไมตออายุ
การเชานั้นใหแกผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาวและ
จะตองดําเนินการใหผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาว           
ลงนามในสัญญาเชาฉบับใหม กับกองทุนรวมโดยตรง   และหาก                    
ไมสามารถดําเนินการไดบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะชวย
จัดหาผู เชาพื้นที่รายยอยรายใหมมาทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวกับ               
กองทุนรวมตอไป 

ในระหวางระยะเวลาที่ยังมิไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย
ดังกลาวรายใด บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะตองนําสง
ผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาพื้นที่ รายยอยที่ไมใหความยินยอม
ดังกลาวนั้นใหแกกองทุนรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเวลาแปด (8.00) นาฬิกา
ของวันถัดจากวันที่กองทุนรวมกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
ซึ ่งเป นเจ าของกรรมสิทธิ ์ที ่ด ินที ่เช าและอาคารที ่เช าไดดําเน ินการ                
จดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวม
ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ  
เสร็จเรียบรอยแลว  
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 2.3) การยกเลิกสัญญาเชาชวง 

  คาเชาชวงที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มา
ของรายไดหลักของกองทุนรวม  หากผูเชาชวงในทรัพยสินบอกเลิก
สัญญากอนครบกําหนดตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาชวงอันเปนการ          
ผิดสัญญาเชาชวง หรือกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญาภายใตสัญญาเชาชวง           
กองทุนรวมอาจตองบอกเลิกสัญญาเชาชวง และอาจใชเวลาหาบุคคลอื่น
เพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาชวงเพื่อเชาชวงทรัพยสิน          
ที่เชาตอไป  

 2.4) การไมตออายุสัญญาเชาชวง 

  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะใหกองทุนรวมเชาที่ดินและ
อาคารบางสวนที่อยูในโครงการตลาดไท และกองทุนรวมจะนําทรัพยสิน
ที่เชาดังกลาวไปดําเนินการหาผลประโยชนโดยการใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่
รายยอยในโครงการตลาดไทภายใตสัญญาเชาชวง ในกรณีที่ผูเชาชวง         
ไมตออายุสัญญาเชาชวงและกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชาชวงรายใหม
ไดอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม  ทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายได                    
คาเชาชวงจากอสังหาริมทรัพย ซึ ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจาย
ผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน    

3) ความเสี่ยงจากการขาดรายได กรณีท่ีมีการร้ือถอนอาคารที่สรางตามสัญญาเชา
สรางบนที่ดินที่เชา (เชาสราง) 

ดวยเหตุที ่ การลงทุนของกองทุนรวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวน
ไดแก สวนที่ 60 (บางสวน) สวนที่ 12 สวนที่ 13 สวนที่ 78 (บางสวน) สวนที่ 
74 (บางสวน) และสวนที่ 23 (ตามหมายเหตุ * ทายตารางแสดงรายละเอียด
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน) เปนการลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาที ่ดิน
เทานั้นไมรวมถึงสิทธิการเชาอาคารสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในบางกรณี บริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน จึงมี
สิทธิในการตัดสินใจวาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่
ตั้งอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาวเมื่อการเชากับผูเชาชวงที่ดินจากกองทุนรวมสิ้นสุดลง
หรือในบางกรณีจะตองขอความเห็นชอบจากกองทุนรวมดวย โดยเปนไปภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชา 

ดังนั้น  หากบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ตัดสินใจที่จะใหรื้อถอนอาคาร  
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินการและผลประกอบการของกองทุนรวม  
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4) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันภายใต
กรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Industrial All Risk Insurance) เพื่อคุมครอง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา (หมายความรวมถึงอาคารที่เชา)          
โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑชดใชตาม
มูลคาในการจัดการทดแทนทรัพยสิน (Replacement Value) และกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตาม
สวนไดสวนเสียที่มีอยู นอกจากนี้ กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่อง
จากความเสียหายที่ เกิดกับทรัพยสินที่ เชา  โดยมีวงเงินประกันไม ตํ่ากวา
คาใชจายคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไร         
ที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชใน
การกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชนตามกรมธรรม อีกทั้งกองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อคุมครองความ
บาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือความบกพรองของ
ทรัพยสินที่เชาซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายภายใตวงเงิน
ประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนรวม
อาจพิจารณาจัดใหมีการเอาประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาเพิ่มเติมจากการ
ประกันภัยดังกลาว  ในกรณีที ่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้น
ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัย
คุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชนตามกรมธรรม 

อนึ่ง หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย 
หรือความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือ
ผูใหเชาหรือกองทุนรวมไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนไดครบถวนตาม
กรมธรรม  ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  
และอาจทําใหรายไดในอนาคตไมเปนไปตามประมาณการที่คาดไว  

5) ความเสี่ยงเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

เนื่องจากในการนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกหาผลประโยชนโดยการใหเชาชวง
แกผูเชาพื้นที่รายยอยเพื่อนําพื้นที่ไปใชประโยชนในการจําหนายสินคานั้น 
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กองทุนรวมในฐานะผูใหเชาชวงไมจําตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  และ
ใบอนุญาตอื่นที่จําเปน (ถามี) โดยผูที่ถือใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดังกลาวในระหวางเวลา
ที่กองทุนรวมลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาจะยังคงเปนบริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา และ
ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชา บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
จะตองทําหนาที่ในการจัดใหมีสาธารณูปโภคตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกําหนด อนึ่ง ในกรณีที ่มีเหตุที ่ทําใหใบอนุญาตจัดตั ้ง
ตลาดของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด สําหรับพื้นที่ในโครงการ
ตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชาถูกพักหรือถูกเพิกถอน หรืออาจมีกรณีที่กองทุน
รวมและ/หรือบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะผูไดรับใบอนุญาต
จัดตั้งตลาด รวมกันดําเนินการใดๆ โดยใชความพยายามอยางดีที่สุดเพื่อแกไข
หรือปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนดแลว แตไมสามารถแกไขได  ซึ่งอาจมีผลใหมีการถูกพักหรือถูก
เพิกถอนใบอนุญาตทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในอาคารบางสวน
หรือทั้งหมดได ในกรณีนี้อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม 
ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้บริษัทจัดการอาจดําเนินการเลิกกองทุนรวม  

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมเนื่องจากกรณีดังกลาวขางตน เงินลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ดังนั้น  
ในกรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงินลงทุนคืนใน
จํานวนที่ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน (ตํ่ากวา 10 บาท) 

6) ความเสี่ยงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในอาคารที่เชา 

เนื่องจากอาคารที่เชาบางสวนมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในพื้นที่สวนที่
เปนพื้นที่จอดรถใหเปนพื้นที่การคา ดังนั้น เจาของอาคารดังกลาวอาจถูก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของสั่งใหดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขกรณีดังกลาวให
ถูกตอง ซึ่งอาจมีผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในอาคารบางสวน
หรือทั้งหมดได ในกรณีนี้อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

7)    ความเสี่ ยงในการจัดหาผู บ ริหารอสั งหาริมทรัพย รายใหม    เนื่ องจาก                           
ผลประกอบการของ กองทุนรวมขึ้นอยู กับการบริหารจัดการทรัพยสินของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

เนื่องจากกองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน โดยการนํา
ออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอยโดยตรง ซึ่งจะมีจํานวนผูเชานับพันราย  
ดังนั้น    กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ จํากัด  ซึ่งเปน
เจาของอสังหาริมทรัพย และเปนผูบริหารตลาดไทมาตั้งแตกอตั้งตลาดไท  
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ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  โดยกําหนดใหมีหนาที่ตางๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน ซึ่งรวมถึงการรวมกําหนดนโยบายในการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลประกอบการของ
กองทุนรวม 

ดวยเหตุดังกลาว หากบริษัท  ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ จํากัด ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  กองทุนรวมอาจ               
ตองใชความพยายามในการจัดหาบุคคลอื่นที่สามารถบริหารจัดการทรัพยสินไดดี
เทียบเทากับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในกรณีเชนวานี้ อาจจะสง 
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ         
กองทุนรวม 

8) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

ดวยในการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น 
สามารถทําไดทั้งในลักษณะของการนําทรัพยสินออกใหผู เชาพื ้นที ่รายยอย            
ทําการเชาชวงโดยตรง  และ/หรือใหผูประกอบกิจการเชาชวงเหมาทรัพยสิน
เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนตอไป 

ในกรณีที ่กองท ุนรวมนําทร ัพย ส ินออกใหเช าช วงเหมาภายใต ข อตกลง                  
ที่กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินแกกองทุนรวม แมวาผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับ
คือคาเชาชวงเหมาซึ่งจะเปนไปตามอัตราตามที่ไดตกลงกันไวกับผูเชาชวงเหมา 
ดังนั้น จึงทําใหผลตอบแทนที่กองทุนรวม จะไดรับคอนขางสม่ําเสมอ อยางไรก็ดี 
ความสามารถในการชําระคาเชาชวงของผูเชาชวงเหมาเปนความเสี่ยงสําคัญ         
ที่ตองคํานึงถึง เนื่องจากในกรณีที่ผูเชาชวงเหมาประสบปญหาทางการเงินซึ่ง
สงผลตอความสามารถในการชําระคาเชาชวงแกกองทุนรวมทั้งหมดหรือ
บางสวน และ/หรือยกเลิกสัญญาเชาชวงเหมากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาชวง 
เหตุการณดังกลาวจะกระทบตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ    

ในอีกทางหนึ่ง หากกองทุนรวมนําทรัพยสินออกใหผูเชาพื้นที่รายยอยทําการเชา
ชวงโดยตรงนั้น  กองทุนรวมก็จะไดรับผลตอบแทนจากคาเชาอยางเต็มที่  
ซึ่งจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
ของกองทุนรวม และผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมแตงตั้ง    

อนึ่ง ในการใหเชาชวงโดยตรงนั้น กองทุนรวมจะตองติดตอประสานงาน
กับผูเชาพื้นที่รายยอยนับพันราย ซึ่งการควบคุมดูแลผูเชาพื้นที่รายยอยจํานวน
มากใหปฏิบัติตามสัญญาเชา กฎระเบียบและตามกฎหมายโดยเครงครัดนั้น           
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มีขอจํากัดและอาจเปนไปดวยความยากลําบาก อาทิ อาจมีกรณีที่ผูเชาชวงนํา         
สิ่งผิดกฎหมายและ/หรือยินยอมใหมีแรงงานที่ไมชอบดวยกฎหมายเขามาใน
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  และ/หรือผูเชาชวงอาจชําระคาเชาชวงลาชา
หรือไมชําระคาเชาชวง เปนตน ในกรณีเชนวานี้อาจจะสงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการและจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวมโดยตรง และ/หรือ 
อาจทําใหกองทุนรวมในฐานะผูใหเชาชวงทรัพยสินถูกพิจารณาวามีสวนผิดหรือ
ตองรับผิดดวย อยางไรก็ดี เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว กองทุนรวมจะ
แตงตั ้งผู บริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงานกับผูเชาพื้นที่        
รายยอยแทนกองทุนรวม และดูแลใหผูเชาพื้นที่รายยอยปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาเชากฎระเบียบและตามกฎหมาย 

9) ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทํา
สัญญาเชากับเจาของอสังหาริมทรัพย  และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพื่อประโยชนในการจัดหาจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนรวม และผูกพันใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา  

อยางไรก็ดี  ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิด
เหตุการณใด ๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได เชน ในสัญญาเชาจะ
กําหนดหามมิใหบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จําหนาย จาย โอน หรือ
กอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชาโดยไมไดรับความยินยอมจากกองทุนรวม 
แตบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด อาจจําหนาย จาย โอนทรัพยสินที่เชา 
โดยผิดสัญญา เปนตน ในกรณีเชนวานี้ แมกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญา เรียกคาเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคาขาดประโยชนและคาเชาที่ชําระไป
แลวก็ตาม แตเหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว ทําใหกองทุนรวมอาจไมได
รับผลประโยชนหรือบังคับการใหเปนไปตามสัญญาตามที่กําหนดไวดังกลาวได 
เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทุนรวมในการที่จะซื้อทรัพยสิน
ของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในโครงการตลาดไท ตามขอกําหนด 
หรือ คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุนรวมจึง
อาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยการฟองรองตอศาล  ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหาย
ตาง ๆ นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับคําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมี           
คําพิพากษาใหกองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุงยากในการ
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บังคับการใหเปนไปคําพิพากาษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะ
ไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไว  

10) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาได 

ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่เชาและ/หรือ
อาคารที่เชาไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเนื่องจากที่ดินที่เชาและ/หรืออาคาร
ที่เชาถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่งศาล ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว หรือ
พิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือสั่งใหลมละลาย   

ซึ่งในกรณีดังกลาวหากผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลา           
ที่กําหนดไวในสัญญาเชา  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที 
และผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการ
เชาที่ เหลืออยู รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ ผูใหเชาไดรับไวในนาม           
กองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตลอดจนคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวม   
ไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา (โปรดดูรายละเอียดในสรุปสัญญาเชา -           
ขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และผลแหงการเลิกสัญญา) 

11) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการกูยืมเงินตามหลักเกณฑที่กําหนดที่
กําหนดไวในโครงการ  กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน
ดังกลาวได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสภาพ
คลองไมเพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถในการ
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยลดลง และอาจสงผลกระทบตอความสามารถของใน
การจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใชความพยายามใน
การดําเนินการใดๆเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เชน การปองกันความเสี่ยงจาการ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน 
อยางไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดังกลาว กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทนุเปนสําคัญ   
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4.  หลักเกณฑการลงทุน  

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

4.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

4.1.2     อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่ เหมาะสมตอการจัดหา
ผลประโยชนไดหรือหากเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไป
แลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงการณ วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมกรณีเปนทรัพยสินช้ินแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนกรณีเปน
ทรัพยสินช้ินตอไป  และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ ต้ังของ
โครงการ ทั้งนี้สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน  

4.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรอืเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิ
เหนือพ้ืนดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย 
ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอ
พิพาทใดๆ  เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริม
ใหเกิดรายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิด
หนาที่มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง
เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน  ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนใหแลว 
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(2)   ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครอง
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิได
จัดใหผูรับประกันความเสียหายเพ่ือปองกันความเสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการตอง
เปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือช้ีชวน สวนสรุปขอมูล
สําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผูมี
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน  หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ                     
ทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต
วันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณี        
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติม แลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2)   กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ
ลงทุนไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1)  การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตอ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว 
โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน 

(2)  การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด
บกพรองของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสราง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ ผูให เชาหรือ                      
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม 
ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณี
ที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด 
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(3)   การประกันภัยตาม (1) และ(2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสทิธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น   

4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุน
ในราคาที่ไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่จะลงทุน
ซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการสูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาต่ําสุด 
เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว  บริษัทจัดการจะชี้แจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้นในหนังสือช้ีชวน 

(2)  การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
การลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางเสมอภาคกัน หากการขาย
อสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ตํ่ากวาราคาที่ไดจาก
รายงานการประเมินคาสูงสุดเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ขายอสังหาริมทรัพยหรือโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญ 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้น
ล วงหน ากอนการลงทุนในหรือจํ าหน ายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคา
ทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ  บริษัท
จัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   ในการลงทุนครั้งแรก  หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงานการ
ประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของ
บริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และเห็น
ว า เ ป น ธุ ร ก ร ร ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ป น ธ ร ร ม เ นี ย ม ท า ง ค า ป ก ติ เ ส มื อ น 
การทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length 
transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปน
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ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิด 
ความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือ
ก า ร รั บ รอ งจ ากผู ดู แ ลผลประโยชน  และ /หรื อก า ร ได รั บมติ อนุ มั ติ จ า ก 
ผูถือหนวยลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือ
บุคคลที่ เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแล
ผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุน 
ดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคา
ทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ(at arm’s length transaction) 

4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรพัยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรอื
ใหเชาแกผูประกอบกจิการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑ
ดังนี้ 

(1)   หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแก             
ผูประกอบกิจการโรงแรมเทานั้น 

(2)   หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย 
เชน serviced apartment  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(ก)   ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื ้นที ่และการใหเชา
เครื่องใชอุปกรณตกแตงที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน 
ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 
ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละ
อาคารใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้น
รอบปบัญชี  

(ค)   หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหผูประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือ
เลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
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และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่
บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

4.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 
ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2   การลงทุนในหลกัทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม  

(1)   พันธบัตรรัฐบาล 

(2)  ต๋ัวเงินคลัง 

(3)   พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(4)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(5)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจาย
ผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(6)   ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปนตั๋วแลกเงินหรือ
ต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7)   หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

(8)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(9)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปน
สมาชิกสามัญของ International Organizations of  Securities Commission (IOSCO)  
หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
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(ข)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ        
ผูลงทุนทั่วไป 

(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมวัีตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  ทั้งนี ้
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยน
เงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดบัความนาเชื่อถือของหลักทรัพย
ที่เปนตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

(11)  หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ             
การ หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่ง
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสนิสุทธขิองกองทนุรวม  เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงนิลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุน 

(ค)   ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง ไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่กองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  ผูสลักหลัง ผูค้ําประกันโดย
ตองเปนการรับอาวัลแบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ําประกันเงินตน
และดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

4.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ   

กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสทิธิออกเสียงเปนพิเศษไดไมเกิน 1 หุนตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1)   หุนดังกลาวออกโดยบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม  โดยหุนนั้นใหสิทธิพิเศษในการ
อนุมัติการดําเนินงานบางประการของบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพย (golden share)  ทั้งนี้ ตามที่          
ไดกําหนดไวในขอบังคับของบรษิัทดังกลาว และ 

(2)   บริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยตกลงจายคาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการ
ของอสังหาริมทรัพยที่เชา 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

 

- 61 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

                        

4.4 การกูยืมเงิน 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกัน
ไวดวยหรือไมก็ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก)   ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการ
เชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุน
รวมมีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการ
กูยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือ
กอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข)  บริษัทจัดการ
กองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  และในกรณีที่ตอมา
ภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงิน
เพิ่มเติม  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติม         
อีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 

เงื่อนไขพิเศษ:   

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 4.1 
ขอ 4.2 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่
โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน  ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจ
ใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ   และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ  และหรือเพื่อการแบง
จําหนายทรัพยส ินดังกลาวใหก ับบุคคลทั ่วไป  นอกจากนี ้กองทุนรวมอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของ
ทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด 
กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

 

- 62 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

                        

5.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

5.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคา
หรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี    
ที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น   โดยกรณีที่บริษัทจัดการ        
ไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผล
พรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

5.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการ
จะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละราย
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ที่อยูในกลุมบุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ    (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน         
ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกันเงินสวนที่ไมอาจจายเปนเงินปนผล
ใหแกบุคคลดังกลาวออกจากบัญชีของกองทุนรวม โดยจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวมา
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเงินปนผลทั้ง
จํานวนดังกลาวใหแกแผนดิน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่
เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 6.1 (ก)  

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา         
รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการ
จะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละราย
ที่อยูในกลุมบุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ    (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน          
ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั ้งหมด) ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน    
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 6.1 (ข)                     
ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการ
เชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ (1) โดยอนุโลม  

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศ
ดังกลาวไวที่ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

 

- 64 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

                        

3.   สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และ
ผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 

(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใช
เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

6. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ 
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

6.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน                   
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้   

(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ               
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุน          
ที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแต
วันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

6.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

6.3   ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ที ่ สน. 25/2552 เรื ่อง  หลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม  
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6.4 ภายใตบังคับขอ 6.5  และขอ 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควร         
รูถึงเหตุดังกลาว  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

6.5    ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน         
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้   

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควร         
รูถึงเหตุดังกลาว  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

  6.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน          
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 6.1 (ข) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 
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(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลดังกลาวไดเฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  

(3)   จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

6.7    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชา              
ในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว            
ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามขอ 6.4 โดยอนุโลม  

6.8 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม  

6.9 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหา         
ริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้   

(1)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว มี
สัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

7.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบรษิัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม   

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุน
จะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” ได 
โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ถึงกําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน  

8. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 6 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน   
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8.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยัง
นายทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนามโดย
ผูโอนและผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด  
การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อ
ผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวย
ลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

8.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่ระบุโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

 
9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะ
ไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

9.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับ
ชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

9.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้ 
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(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะ
จําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว 
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษ ัทจ ัดการเห ็นสมควร  บริษ ัทจ ัดการอาจพิจารณาจ ัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
(Investment Committee) ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การ
ตัดสินใจลงทุนในการซื้อ  เชา  ให เชา  จําหนาย  โอน  หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย  หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมจะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เวนแตการลงทุน
ครั้งแรก ตามขอ 3.2.1 โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

10.1  องคประกอบ  

  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน  ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการซึ่งเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อเปน
ตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จํานวนไมนอยกวา 2  คน 

2. กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน 2 คน  โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการลงทุน จากรายชื่อที่เสนอโดยผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม         
ที่ถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ   
กองทุนรวม  ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนเสนอรายชื่อของกรรมการลงทุนเกินกวาจํานวนของ
กรรมการลงทุนที่กําหนด ใหบริษัทจัดการพิจารณาแตงตั้งกรรมการลงทุนรายที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร  

ทั้งนี้  จํานวนกรรมการที่ เปนตัวแทนของบริษัทจัดการ  จะมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด 

ทั้งนี้ กรรมการจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการ    และพิจารณา        
ถอดถอนกรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณา
แลวเห็นวากรรมการดังกลาวมีการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

 

- 69 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

                        

ลงทุนของกองทุนรวมหรือมีการกระทําที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวม และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

10.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน
เพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอน            
วันประชุม  เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการ                 
สงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาว         
สละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย  

(3) วิธีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมดวยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการประชุมทางโทรศัพทหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการคนหนึ่งคน
ใดอาจเสนอมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณาและ           
ลงนามในมติดังกลาว  ทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแตละตนฉบับของมติ หรือลงช่ือรวมกันในตนฉบับ
เดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุม
เกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการรวมกัน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งเขารวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจ
เปนในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดใหมีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมสีิทธิออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 กรณีไมจัดใหมีการประชุม 
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 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ
ดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัท
จัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือช่ือโดย
กรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการ
ที่นําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป  เพื่อบริษัท
จัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

  

 ทั้งนี้   หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้ง
พิเศษ (Veto Right)  

การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใด ๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมี         
สวนไดเสียรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(6) ประธานที่ประชุม  

 ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปน
ประธานกรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการ
ดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้  

(7)  รายงานการประชุม  

 บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง
และเก็บรักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของ
บริษัทจัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ  

10.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
กองทุนรวม ดังนี้  

(1)  พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
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(2)  ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลว
และที่จะมีขึ้นในภายหนา  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม 
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผย
ใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยู
บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา 

 
11.    ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

11.1  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

ช่ือ   :  ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 

ที่อยู  :  เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ 21 แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  
   กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท    : (02) 788-2672 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลา
ไมนอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถ
ตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําสั่ง 
ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว
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ตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวให
บริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น  

 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว  บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม
แทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปน
อยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับการจัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนนี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดย
ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย   

(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อ
ฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือ
รองขออื่นใดที่คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ  
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชน
วามีความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เปนการทั่วไป บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 
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ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนรวมตองมีผูดูแล
ผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณ
จนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใด
ที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม
จนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

11.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ช่ือ   :  ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 

ที่อยู  :  เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ 21 แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  
   กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท    : (02) 788-2672 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสาร
สําคัญของกองทุนรวมไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และ
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรม
ประกันภัยไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพ
ไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 

12.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญช ี

ช่ือ  :  นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 

ที่อยู   :  สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท  : (02) 332-5126-9 

โทรสาร :   (02) 742-1239, (02) 311-5567   

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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13.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ช่ือ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ันเอ็ม , จี และ 10 

  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพฯ 10120   

โทรศัพท    : (02) 670 – 4900 โทรสาร :            (02) 679 – 1824 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทราบ และจะติดประกาศไว                  
ณ  ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ 

 
14. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย และนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย         
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่ เปนหนวยลงทุน  เพื ่อทําหนาที ่เป นผู จ ัดจําหนายหนวยลงทุนของ           
กองทุนรวม ทั้งนี้  ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาว  จะตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการ
เชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน     

บริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งผูจัดจําหนายใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว                  
ณ  ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ หรือแจงผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการ 

15.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่ เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  และจะติดประกาศไว           
ณ  ที่เปดเผยของบริษัทจัดการหรือแจงผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการ 

16.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ช่ือ  : บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

ที่อยู : หองเลขที่ 1208  ช้ัน12  อาคารคิวเฮาส อโศก 
 66 สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)  เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท   : (02) 664-3125-9        

โทรสาร : (02) 664-3134 
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ช่ือ :    บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

ที่อยู : 10 ถนนนนทรี  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  : (02) 295-3905 

โทรสาร  : (02) 295-1154 

ในการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม
ในครั้งตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

17.    ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง  ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย    

17.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา หรือหาประโยชน 
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อ
ประโยชนในการจัดการกองทุนรวม   

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคล
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่ เกี่ยวของกําหนด  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน   การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง 
เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด  

17.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือ
การจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

18. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

ช่ือ  : บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 

ที่อยู : เลขที่ 31 หมู 9 พหลโยธิน ก.ม.42  
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                 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

                 โทรศัพท  (02) 908-4490-9 

  โทรสาร    (02) 908-4309 และ (02) 908-4311 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่  
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวนตามที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

 อนึ่ง  เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของหรือกระทําผิดหนาที่หรือขอกําหนดในสัญญาแตงตั้ง บริษัทจัดการจะทําการถอดถอน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย   บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงตอสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

19.   การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้              
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

19.1.  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

19.1.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ได
ที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

19.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

 ระหวางวันที่ 5 สิงหาคม 2553  ถึงวันที่11 สิงหาคม 2553     เวลา 8.30 - 15.30 น. ทั้งนี้การซื้อ
หนวยลงทุนตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เปนตนไปนั้น ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อดวยวิธีเงินสดหรือโอนบัญชีเทานั้น  
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19.2.  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

19.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ราคาขายหนวยลงทุน เทากับ 10 บาท  

19.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  ดังนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกบุคคลดังกลาวรวมกันวา “ผูลงทุนกลุมที่ 1”)   เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวนตามขอ (3) หรือ (4) 

ทั้งนี้  ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

อนึ่ง ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดดังกลาวมา
เสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมที่ 2 ตอไป    

(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน                 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อทั่วไป เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (3) 
หรือ (4) 

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (1) แลว  บริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาว          
อีกไดก็ตอเมื่อเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของ           
ผูจองซื้อทั่วไป 

(4) ในกรณีที่ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่          
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนตาม (1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวน
ของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปนการ เสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และ         
ผูจองซื้อพิเศษตาม (3)   
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วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 
ผูจัดจําหนาย  (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดตาม
วัน เวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคา
ไมตํ่ากวา 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาท) 

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแก
บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี)  หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)   
พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบจองซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน  

(3)  กรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุน
รวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกใน
คําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือ
หนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูจองซื้อประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระใน
เรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง  

(5)  สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนกอน 

(6) เนื ่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงควา
จะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว 
ณ ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ :  

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 
ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไว
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กับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ  

 

19.3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเปนเงินสด 
เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตอง
ลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน             
ที่บริษัทจัดการเปดไว เพื่อการนี้ในชื่อ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุน กรุงไทย” ของธนาคารดังตอไปนี้    

ช่ือธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 

กรุงไทย สวนมะลิ 153-6-09908-2 

กรุงศรีอยุธยา สํานักพระราม3 777-0-04854-1 

ไทยพาณิชย ยอยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) 295-3-00099-9 

กสิกรไทย ถนนพระรามที่ 3 057-1-07543-1 

นครหลวงไทย พระราม 3 079-1-00694-1 

กรุงเทพ ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ 195-3-05057-0 

ทหารไทย ชองนนทรี 028-1-05955-0 

ซิต้ีแบงก สํานักงานใหญ 080-0-56700-9 

สแตนดารดชารเตอร สํานักงานใหญ 000-1-71006-0 

  

 โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวก
ในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

 กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได
กอนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดรับ
การจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูจัด
จําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  
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(3)  ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวา
ผูจองซื้อหนวยลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงนิได  

 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแก          
ผูจองซื้อรายนั้น  

 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของ
ผูจองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น  

(4)  ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงิน
จนเต็มคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได 
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ   

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมด
จะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุนรวม 

19.4 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

(1) ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  หากบริษัทจัดการประสงคจะ
ยกเลิกการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 
7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น
สิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ   

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือ
บางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :-  

 (2.1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา
จํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

(2.2) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่
ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    
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(2.3) กรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2.4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความ
เปนจริง หรือไมครบถวน 

(2.5) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไม
โปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(2.6) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนได
หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน  
การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบ
ความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพย
ที ่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน  จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน / ไม
ประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการ
ระงับการจองซื้อบางสวน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหนวยลงทุนบางสวน
หรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

 (2.7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวมหรือ        
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการ
บริหารกองทุนรวมหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการ
รักษาผลประโยชนของกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

19.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน   

 บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไข           
ที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุน  

(2) กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมด
 หรือบางสวน 
(3) กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   
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(3.1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปไดไมถึงรอยละหาสิบของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด   

(3.2)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 

(3.3)   จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวาหารอยลานบาท 

(3.4)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(3.5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแก เจ าของ  ผู ให เช า  ผู โอนสิทธิการเช า  และผู ใหสิทธ ิ                        
ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 
รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3.6)   มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ           
การเชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

(4) กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มีคําสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจาก
การสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทําใหตองยุติโครงการ 

สําหรับกรณีตามขอ (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของ
เงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 14 วัน         
นับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามขอ 19.4 (1) วรรคสอง   

สําหรับกรณีตามขอ (2) (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน
โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากเปนกรณีการ            
คืนเงินตาม (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงิน               
ที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากบริษัทจัดการ ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวขางตนไดอันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  ทั้งนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผัน หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

19.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
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 ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอน
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคําขอ
เปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัทจัดการ  
ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จนครบถวน  

เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  

 เอกสารการเปดบัญชีกองทุน  

  1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  

 2.  กรณีนิติบุคคล  

 -  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรอง
ความถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือ
มอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดย
ผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และถิ่นที่อยู และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  
- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ Notary 

Public ของประเทศนั้นๆ 
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-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตาง ๆ 
ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะได
แกไขเพิ่มเติมในภายหนา  

20.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในขอนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และ            
กลุมที่ 2 ที่จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อ         
หนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงิน
ที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  

20.1    วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทุนรวม
ไมสามารถลงทุนตามการลงทุนครั้งแรกตามขอ 3.2.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและ
กําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เพื่อลงทุนครั้งแรกตามขอ 3.2.1 บางสวน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได 
ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนรวมไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุน 

         อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจ
เลือกที่จะไมดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได และเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะชําระ
บัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(2)    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1  และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ              
และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

 ผูลงทุนกลุมที่ 1  ซึ่งหมายถึง  ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว 
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บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (2.3) หรือ 
(2.4) 

ทั้งนี้    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และ          
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่         
จองซื้อ   ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมากเกินรอยละ 50ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแก           
ผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแก          
ผูจองซื้อกลุมที่ 1  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้   ผูลงทุนกลุมที่ 1 ไดแก บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด     
 
(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2  

  ผูลงทุนกลุมที่ 2 ซึ่งหมายถึง ผูจองซื้อทั่วไป  

  บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2  ในสัดสวนไมนอยกวา 
รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวน
ตามขอ (2.3) หรือ (2.4) ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทกุรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

(2.2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.2.1)  ทุกราย 
โดยจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย)  ใหแก             
ผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของ
โครงการที่เสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2.2) ได
ครบท ุกรายในการจัดสรรรอบใดๆ  บริษัทจัดการจะใช วิธีสุมรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร (Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับ
การจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

(2.2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ (2.2.1) ตามมูลคาขั้นต่ําของ
การจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได บริษัทจัดการสงวนสิทธิ             
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ที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 โดยใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) 
เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือกจากการสุมรายชื่อตามมูลคา
ขั ้นต่ํ าของการจองซื ้อหนวยลงท ุนตามที ่กําหนดไว ในโครงการ  โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(2.3)   ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (2.1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อ 
เปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป   

(2.4) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม 
(2.1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไป
ใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของ          
ผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (2.3)   

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรร โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงิน
ในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร   

(4)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมด
ก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

(5)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรร
หนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการ           
ถัดจากวันเสร็จสิ้นการเสนอขายหนวยลงทุน 

20.2     ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุน จะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไดกําหนดไวดังนี้ 
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(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตาม
 หลักเกณฑดังตอไปนี้   

(1.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของ
 จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไว
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน
จะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดไมเกิน  1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุน
ดังกลาว 

(1.2)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแก เจ าของ  ผู ให เช า  ผู โอนสิทธิการ เช า  และผู ใหสิทธิ ใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันได
ไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(1.3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้   

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคาร
เดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคาร
ชุดนั้น 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อทําหนาที่ควบคุมการถือหนวย
ลงทุนของผูลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมครั้งแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดขางตน ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหนวย
ลงทุนของผูลงทุนตางดาวจะมีขั้นตอนมากกวาผูลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
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หนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวทราบทุกราย รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฏิเสธการโอน
หนวยลงทุนที่จะเปนผลทําใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวถือหนวย
ลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนดดวย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจงหลักเกณฑ เรื่อง หามมิใหมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกนายหนา
คาหลักทรัพยทราบกอนมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อใหนายหนาคาหลักทรัพยปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และจะ
ดําเนินการใหการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่อง
ดังกลาว 

 
21. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

21.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหา               
ริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่          
กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

21.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้   

(1)  ขอมติในเรื่องวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวนหนวยลงทุนและ
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขาย
หนวยลงทุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก)   ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน  ตองไดรับ            
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ของกองทุนรวม  

 (ข)   ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียง         
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว  ตองมีผูถือหนวย
ลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมด  ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันได
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว 
จึงจะเปนองคประชุม   

 (2)   ขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด 

ในการนับคะแนนเสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง (1)  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหนวยลงทุนดังตอไปนี้ 
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(1)   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม  ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2)   เจาของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม  
ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดีและพรอม
ที่จะใชหาประโยชน 

(3)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่ เสนอขายใหกับผูลงทุน
เฉพาะเจาะจง  ในกรณีที่จะเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 

(5)   บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตามวรรคสอง (1) (2) (3) 
หรือ (4)  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวย
ลงทุนเดิมบางราย  หากผูถือหนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หามมิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนใน
กรณีดังกลาว 

21.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2  บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไวในหนังสือเชิญ
ประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร  

21.4  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)     ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุขอมูลตามขอ 21.3 พรอมทั้ง
จัดสงรางหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณา   

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

(3)    จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม  

21.5 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
เพิ่มเติม  หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได  บรษิัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   หากบริษัทจัดการยังไมไดยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจงเรื่องขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจาํหนายหนวยลงทุนใหแกผู
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จองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม
ตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและ
ผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัท
จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึง
วันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

 (2)   หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว 
บริษัทจัดการจะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
แกผูถือหนวยลงทุน โดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน พรอม
ทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

• เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนรวมเพิ่มทุน กรณีขาดสภาพคลอง  
ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย / 
จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร  

• สําหรับเงื่อนไขของ   “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

 
22.  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

22.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้  บริษัทจัดการ
จะใชดุลยพินิจในการพิจารณาจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมเทานั้น   

(1)   กองทุนรวมมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

(2)   มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวลดลงจากการ
ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3)   กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย   

22.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามขอ 22.1  บริษัทจัดการจะลดเงินทุนโดยการลดมูลคา
หนวยลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้     

(1)   ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหนวยลงทนุ  ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม    
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(2)  ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานภายในหาวันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงาน  

(3)   จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัท
จัดการกองทุนรวมและรายงานประจําปของกองทุนรวม  เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได  โดยมี
ขอมูลตามที่สํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม             

สําหรับเงื่อนไขของ   “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
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23.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

23.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   :   ระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) 

23.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

1) โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให
นายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอ
เปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เมื่อผูจองซื้อ
หนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อ
หนวยลงทุน 

3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย  
(Broker) หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
เพื่อผูจองซื้อนั้น นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะเปนผูออก
หลักฐานตางๆ เพื่อแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามระบบงาน
ของแตละแหง  

4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทนุรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตอง
ดําเนินการ ดังนี้ :- 

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียน
หนวยลงทุน  

(4.2)  ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุน
ตอนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22  "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบ
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกใน
ใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวา
จํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 
นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะ
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ใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(4.4)  ใบหนวยลงทุนที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือช่ือ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมี
ลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได 
จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

24.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

24.1  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

24.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้
รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญา
ตางๆ ไดทําขึ้น  

2)  สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้น
เปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนที่หนวยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนด
ที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวม 
และ/หรือเลิกโครงการ ตามขอ ขอ 24.1.1 (5) และขอ 24.1.3   

4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความเสียหาย 
หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริษัท
จัดการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม
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ตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนรวมไมสามารถจัดหา
บริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมติั เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ  

-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน 
และ/หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมด
ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม หรือ ดําเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให
บรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนโดยรวม  ทั ้งนี ้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

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

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย 
และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่ นใดตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

24.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและ
บริหารกองทุนรวมใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุนรวม  

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและ
ผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
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ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน  โดยมีสาระสําคัญไมตางจาก
รางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือช้ีชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน 
ใหบริษัทจัดการจัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 
1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแก
ประชาชน และใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพร
ขอมูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูล
ที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผาน
ระบบงานขางตนดวย 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมี
การแจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน และ
กองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลที่เปน
รายละเอียดโครงการ ใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดู
หรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

 (ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการ
จะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และจัด
สําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากมี
การแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบไมเกินกวา 3 วันทํา
การถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ใหแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวันที ่ไดมีมติใหแกไขเพิ ่มเติมโครงการ  แลวแต
กรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 
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1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปน          
ผูทําหนาที่ในการจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนาย
หนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะ
ของการเปนบุคคลเดียวกัน 

1.5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื ่น 
รวมทั้งการหาผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน 
และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่
ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไว
ในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือจํานวนอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย   ตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
 ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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1.12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชใน
การประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามทีบ่ริษัทประเมินคาทรัพยสิน
รองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมา
จากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 

(2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแล
ผลประโยชนในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนตามที่ กํ าหนดไวในสัญญาแตงตั้ งผู ดูแล
ผลประโยชน 

1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือ
หนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ  10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน   

1.14) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตาม
ขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
มีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรพัย  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด 
ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

3)  การแตงตั้งบุคคลใดๆเพื่อการจัดการกองทุน รวม 

3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

3.2)   แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ทําหนาที่ดังตอไปนี้    
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(3..2.1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน
หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

(3.2.2)   ผูจัดการกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสินตามขอ 4.2  เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  

3.3)  แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.4)  แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.5)  แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้น
จะตองอยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

3.6)  แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

3.7) แตงตั้งที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือ
กองทุนรวม  
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3.8)  แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม  และแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการ
แตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

3.9) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแก
ผูถือหนวยลงทุนและหนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น 
เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม  

3.10)  แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเชน ผูควบคุม
งานกอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

4.2) ยื ่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื ่อขอใหพิจารณารับ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต            
วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูก
ทําลาย  

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท
จัดการและนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผู
ถือหนวยลงทุน  

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
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4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ  

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับ
กิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน 
และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นปการเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคา
พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน 
และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดงักลาว 

4.11)  จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรอื
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสทิธิการเชา  

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  
และสัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา  หรือใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)    สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย 

ทั้ งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจงการเข าครอบครอง
อสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแต
วันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน  ในกรณีที่มี
การแตงตั้ งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้ งผูดูแล
ผลประโยชน  แลวแตกรณี 
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(2)  สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงตั้ง
ที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน  5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิ
เชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม 
จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
แตงตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน 
และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและ
สํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อให
ผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวนัทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของ
กองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่น  ๆตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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24.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อไดรับ
การอนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ  
ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการ
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิได
เกิดจากความผิดหรือการประกอบหนาที่บกพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการ
โดยตรงแลว กองทุนรวมจะตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว
ในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตามจํานวนที่คํานวณไดจากสัดสวนระยะเวลา               
ที่ เหลืออยู  นับตั้งแตวันที่การเปลี่ยนบริษัทจัดการมีผลจนถึงวันที่กองทุนรวม                   
จดทะเบียนกองทรัพยสินครบ 5 ปบริบูรณ โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ได
คํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการคํานวณ    

ตัวอยาง     หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนรวมบริหาร
ไปแลวเปนเวลาดังนี้  

• 1 ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งสิ้น 4 ป     

• 2  ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งสิ้น 3 ป     

• 3 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งสิ้น 2 ป    

• 4 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งสิ้น 1 ป  

• 5 ปบริบูรณ   กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแก
บริษัทจัดการ 

ทั้งนี้   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการในระหวางป  กองทุนรวมจะตองจายชดเชย
คาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการให กับบริษัทจัดการ                   
ตามจํานวนที่คํานวณไดจากสัดสวนระยะเวลาที่เหลืออยูนับตั้งแตวันที่การเปลี่ยน
บริษัทจัดการมีผลจนถึงวันที่กองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพยสินครบ 5 ปบริบูรณ 
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2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุม           
ผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่ง 
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการ
เพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวา
ไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม
ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความ
ประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง  ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการ
แตงตั้งบริษทัจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัท
จัดการ   

3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ
การเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน 
ในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใด 
อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอ
ผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป 
(ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัท
จัดการรายใหมเอง ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม
ใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
จัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

อยางไรก็ดี  บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวใน
โครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 
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ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการ
จะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่
บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) 
ขางตนนี้จนครบถวน แตกองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน ไมสามารถแตงตั้งบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

24.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

 ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง 
ผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผู ถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด 
หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตาม
หนาที่ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควร
ที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อ
ไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายที่
เกิดจากการตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตาม
ความเปนจริงใหแลว เสร็จภายใน  30  วันนับแต วันที่ เริ่มดํ า เนินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยนั้น 
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(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน  5  วันทําการนับแต วันที่ ผูดูแลผลประโยชนพบวา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
ใหเปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชี
แสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผูดูแล
ผลประโยชนสามารถใชขอมลูที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการ
จัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว 
มาใชประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

24.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 

24.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ
ใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 
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24.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผน
ทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษาทางการเงิน) 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบใุนสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

24.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ
ที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

24.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 

1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญาแตงตั้ง  
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  

3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุนรวม เปนตน 

4. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย   และตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

24.5    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ  
ที่ไดตกลงกัน 

2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 
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25.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

25.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1)  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

 ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ไมมี   

(4)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(5)  อื่น ๆ ระบุ  

(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่นๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 25.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน  

25.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา 
2,000,000 บาทตอป 

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา 
180,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาใชจายอื่น ๆ ใน
อัตราไมเกิน 180,000 บาทตอป ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ในการ
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ไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนรวมได เชน  คาใชจ ายในการเดินทาง  คาที ่พัก  และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา 
180,000 บาทตอป 

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก
กองทุนรวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวาง
กองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย สรุปไดดังนี้ 

1.  คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน  ในอัตราไมเกินรอยละ 3.50 ของรายไดคาเชา
สุทธิของกองทุนรวม 

รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดรับตาม
สัญญาเชาและสัญญาบริการ และรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเน่ืองกับ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในตลาดไท หักดวยอัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงิน
ชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนตน 

2. คาคอมมิชช่ัน (Commission) จากการจัดหาผูเชาใหแกกองทุนรวมในตลาดไท ในอัตรา            
ไมเกินรอยละ 6.00 ของรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวม 

3. คาธรรมเนียมพิเศษ  ในอัตราไมเกินรอยละ 7.00 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย   

รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวม
ไดรับจากการใหเชาหรือใหบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและคาใชจาย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาว         
ไมรวมคาตอบแทน  และคาใชจายของกองทุนรวมที่ เกี่ยวกับคาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ในขอ 1 ขอ 2 และขอ 4 เปนตน 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที ่เรียกเก็บตามขอ 1 ถึง 3 ขางตนเปนคาธรรมเนียมที ่แปรผันตามผล
ประกอบการของอสังหาริมทรัพยที ่กองทุนรวมลงทุนและความสามารถในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

4. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย  ในอัตราไมเกิน 60 ลานบาทตอปสําหรับปแรก 
และจะปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราคาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับกอนการปรับขึ้นในแตละคราวในอัตราไมเกินรอยละ 5 เปน
ประจําทุก ๆ 3 ป   
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ทั้งนี้ คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตามขอ 1 ถึง ขอ 4 ขางตน รวมแลวไมเกิน รอยละ 
30 ของรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน 

 (5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม   

(5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม    

(5.2) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม   กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง   

 ในอัตราไม เกินรอยละ  5.00 ของมูลคาการซื้อ  ขาย  โอน  หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

(5.3) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาทนายความ คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือ
ประเมินคุณภาพงาน เปนตน  

ตามที่จายจริง 

(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  

ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก :   ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 

ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน :   ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได
ในแตละครั้ง 

ค)   กรณีอื่นๆ : ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป 

(7) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย  

  (8)   คาเบี้ยประกันภัย 

ตามที่จายจริง 

  (9)   คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 

   ในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ตอคน 

(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 3,000,000 บาท 
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ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :    

-   เมื่อกองทุนรวมมีการเพิ่มทุนในแตละครั้ง  :  ไมเกิน 3,000,000 บาท ตอครั้ง 

-   คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับ
 กองทุนรวม  :   

   ไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี 

(11) อื่นๆ 

(11.1) คาธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บ 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได    

(11.2) คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่
จําหนาย    

(11.3) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 

(11.3.1) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุนรวม เชน     
คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม    และจดทะเบียนกองทรัพยสิน
ของกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  คาที่
ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทํา
เอกสารสัญญา และคาแปลเอกสาร เปนตน 

(11.3.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(11.3.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(11.3.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ 
3.00 ของมูลคาซื้อขาย 

(11.3.5) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอน
สินทรัพย ทรัพยสิน  หลักทรัพยของกองทุนรวม  เชน  คาใชจายใน
การจําหนายหรือโอนสิทธิ  คาธรรมเนียมการโอน เปนตน 

(11.3.6) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อขายหลักทรัพยเมื่อมี
การซื้อหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขาย
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หลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย 
คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน  

(11.3.7) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทาน
การประเมินคาทรัพยสิน 

(11.3.8) คาธรรมเนียม  และหรือ  คาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรม 
คาธรรมเนียมผูสอบวิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการ
งบกําไรขาดทุน  คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย 

(11.3.9) คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาใชจาย
ทางการตลาด รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย 
คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 

(11.3.10) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา  และ/หรือกอสราง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มมูลคา และปรับแบบภูมิทัศนหรือ
ภูมิสถาปตย อสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของที่กองทุน
รวมลงทุนไวหรือมีไว 

(11.3.11) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม เชน คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(11.3.12) คาใชจ าย เกี ่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื ่นที ่เกี ่ยวของตามอัตราที่
กฎหมายกําหนดและคาใชจายตางๆ  ที่เกี ่ยวของกับหนวยราชการ 
เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(11.3.13) คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณี
ที่เปนอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง) 

(11.3.14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการ
ดํ า เ น ิน ค ด ีใ น ศ า ล  เ พื ่อ ร ัก ษ า ส ิท ธ ิข อ ง ผู ถ ือ หน ว ย โ ด ย ผู ด ูแ ล
ผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(11.3.15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  เชน  คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร  คาโทรศัพท คาโทรสาร 
เปนตน 

(11.3.16) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และ
คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุน 
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(11.3.17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน 
รายงานประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(11.3.18) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและ
รายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  ประกาศการปด
สมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวย
ลงทุน 

(11.3.19) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุม
ผูถือหนวยลงทุน  เชน  คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม 
และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เปนตน  

(11.3.20) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 
เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียน
เรียกเก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(11.3.21) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ 
และ/หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  และ/หรือ ประกาศ
ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 
การขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(11.3.22) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม  

(11.3.23) คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสิน
ของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ  เชน  คาใชจายในการดําเนินคดี 
(ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน คาใชจายในการดําเนินคดีของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียก
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของ
ผู ถ ือหนวยลงท ุนโดยรวม  หร ือ เมื ่อ ได ร ับคําสั ่ง จ ากสําน ัก ง าน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทาง
ศ า ล  ค า ธรรม เน ียมศ าล  ค าส ินไหมทดแทนความ เส ียห ายแก
บุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาใชจายในดานนิติกรรม 
คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(11.3.24) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการ 
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(11.3.25) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 25.2 เปนอัตราตามที่จายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั ้งหมดของกองทุนรวม หากเปนคาใชจายที ่มีภาระตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน และกองทุนรวมมีหนาที่ตาม
กฎหมายจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 25.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม
โดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนรวมเปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 25.2 (4) – (11) ในงวดเดียว 
หรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร   

ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม จะเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

25.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

25.3.1  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 
25.1 และขอ 25.2 นี้ ตราบเทาที่คาธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมเกินอัตราคาธรรมเนียมที่
ระบุไวในขอ 25.1 และ 25.2 นี้ อยางไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเวนคาธรรมเนียม
ดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ  

25.3.2  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 25.1 และ
ขอ 25.2 โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

 บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
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 บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปน
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) และขอ (2)ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง
คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

26.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา              
หนวยลงทุน 

26.1  บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทาย
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด 

       บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรค
หนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

26.2   การเปดเผยขอมูลตามขอ 26.1  บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและ 
ปดประกาศไวในที่ เปดเผย  ณ  ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ  และสํานักงานใหญของผูดูแล
ผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้ังอสังหาริมทรพัยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย 

26.3   ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 26.1 อันมี 
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการ
จะเปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 26.2  และหาก
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 26.2 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 

26.4  ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณ
มูลค าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้ งแรก   บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)   ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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26.5 การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้   

(1)   คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(2)   คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม 
หลักสากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนงโดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการกจะนําผลประโยชนนั้น
รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 26 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
ประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐาน
ในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขาย
ไดจริงของทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

 
27.  การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

27.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้ง
จัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ
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ของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ 
เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

27.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงาน
ความคืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาว
จะแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือน
ดังกลาว  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการ และ
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

28. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     

28.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพย   

(2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

28.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1  รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1)   ทุก  2  ปนับแต วันที่มีการประเมินคา เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย 

  (2)   ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

28.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคา
ทุก 1 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

28.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 
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29. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2553 
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30.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

30.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผู ถ ือหนวยลงทุนมีสิทธิที ่จะไดร ับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเง ินปนผลจากกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

30.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการจะทําการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวใน
โครงการนี้ 

 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

30.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเทานั้น  

30.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑ
ที่ระบุไวในโครงการนี้ 

30.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

30.5.1  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

30.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที ่กําหนดไวใน
โครงการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ และการนับมติ
ดังกลาว จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

30.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 
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 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไว
ในโครงการ 

31.   การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

  31.1  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ กรณีทั่วไป 
เวนแตประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของจะกําหนดเปนอยางอื่น  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะเปนดังนี้ 

 (ก)    การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติ
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไดกระทําตามมติของ
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีมติใหแกไข อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้ง
พิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับ
ความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

(ค) บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยงัผูถือ
หนวยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 
วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ผูถือหนวย
ลงทุนมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
 

  เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  บริษัทจัดการ
  จะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

31.2  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่
ระบุไวในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

อยางไรก็ตาม  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน คําผอน
ผัน หรือ เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน 
และบริษ ัทจ ัดการมีหนาที ่ต องดําเน ินการใหเป นกฎหมาย  ระเบ ียบ  ประกาศ  ขอบังค ับ  คําสั ่งที่
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

 

- 120 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

                        

โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ คําสั ่ง หนังสือเวียน คําผอนผัน ที่เปลี ่ยนแปลงหรือแกไขเพิ ่มเติมดังกลาว โดย
กระบวนการแกไขโครงการดังกลาวจะเปนไปตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกาศกําหนด   

32. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

32.1     เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

32.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนโดย        
เลิกกองทุนรวมในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

32.3 เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวใน 
โครงการจัดการกองทุนรวม  เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัท
จัดการไดดําเนินการตามขอ 21.5 แลว 

32.4     เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม  

32.5     เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 32.4 ขางตน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือ
หนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใต
บังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 6 

- เมื่อเกิดกรณีตางๆ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  เชน กองทุนรวมขาดสภาพคลอง  อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน มีมูลคารวมกัน
แลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือ
กองทุนรวมไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    หรือมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไป
ตามที่คาดหมาย เชน การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบ
ความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะ
ลงทุน จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือ
บริษัทจัดการลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 
24.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” หรือบริษัทจัดการไดรับคําสั่งใหเลิกกองทุนรวม จากหนวยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หาก
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ปรากฏเหตุการณตามขอ 24.1.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หรือขอ 24.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 
เปนตน 

33. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม     

 เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ 
บัญชีเพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงิน
หรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตาม
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบัญชี  ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร  
หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  ทั้งนี้  ผูชําระบัญชีอาจมอบหมายใหบริษัทจัดการ
เปนผูดําเนินการได    

อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี 
บริษัทจัดการ  และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวตามที่
เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ   ซึ่งในกรณีนี้ผูชําระบัญชี บริษัทจัดการ  
และผูดูแลผลประโยชนอาจดําเนินการใหมีการเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนเงิน
นั้น   ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชีที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ   

34.     การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไมมี 

35. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจ        
รูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

36. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

ในการจัดใหมีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

36.1 เหตุในการจัดใหมีการประชุม 

 (1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ในกรณีที่การบริหารจัดการกองทุนรวมในเรื่องใดๆ ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม 

(2) เมื่อมีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

36.2 วิธีการในการประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อ
ขอมติก็ได  

 36.3 องคประชุม 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมดวยตนเองหรือโดย
การมอบฉันทะเปนจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองถือ
หนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นในโครงการ 

 36.4 วิธีการลงมติ 

ในการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในการประชุมผูถือหนวยลงทุนโดยตนเองหรือการมอบฉันทะ หรือการ
มีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ  ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงในอัตราหนึ่งเสียงตอหนึ่ง
หนวยลงทุนและจะแบงแยกหนวยลงทุนในการออกเสียงมิได ทั้งนี้ เวนแตกฎหมายกําหนดใหเปนอยาง
อื่น 

 36.5 ผลการลงมติ 

ในการลงมติเรื่องใดๆ ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ
จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม ทั้งนี้ เวนแตไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นในโครงการนี้ 
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37.    อ่ืน ๆ 

37.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจาก
การใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)    ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของ
กองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงาน
รอบปบัญชี 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
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ภาคผนวก 
 

• ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร 

• สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน ของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

• สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน ของบรษิัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท  
แอฟแฟรส จาํกัด  

• ผังโครงการตลาดไท - เฉพาะพื้นที่สวนที่กองทุนรวมจะลงทุน 

• ผังโครงการตลาดไท - ท้ังโครงการ 

 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
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ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร



ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร 
 

ตลาดกลางสินคาเกษตรคืออะไร 

ตลาดกลางสินคาเกษตรเปนสถานที่ที่เปนแหลงนัดพบเพื่อการซื้อขายสินคาเกษตรที่มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก เขามา
ทําการซื้อขายโดยตรง ดวยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากันอยางเปดเผย ภายใตราคาที่เปนธรรมที่เกิดจากอุปสงค
และอุปทาน ดวยการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับผูซื้อและขาย อาทิ อาคารและลานสําหรับซื้อขาย
สินคา อุปกรณช่ังตวงวัดสินคาและคัดเกรดสินคาทีไ่ดมาตรฐาน และระบบสาธารณปูโภคอื่น ๆ รวมถึงใหบริการดานขอมูล
ขาวสารทางการตลาดเพื่อประกอบการซื้อขาย ตลาดกลางสินคาเกษตรเปนตลาดที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย โดยตลาดที่จะไดรับการสงเสรมิใหเปนตลาดกลางสินคาเกษตร มี 4 ประเภท ไดแก ตลาดขาวและพืชไร 
ตลาดผักและผลไม ตลาดปศุสัตว และตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑที่แปรสภาพมาจากสัตวน้ํา สําหรับตลาดไทนั้นจัดเปน
ตลาดกลางประเภทผักและผลไม 
 
สิทธิประโยชนที่ตลาดกลางสินคาเกษตรจะไดรับ 

ตามระเบียบของกรมการคาภายในวาดวยการสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร พ.ศ. 2541 ตลาดกลางสินคาเกษตร
จะไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี ้ 
1. ไดรับอนุญาตใหใชช่ือวา "ตลาดกลาง …..(ระบุประเภทสินคาเกษตร) จังหวัด ……………. ในความสงเสริมของ

จังหวัดและกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย" ตลาดกลางสินคาเกษตรที่ไดรับการสงเสริมอยูกอนวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับใหใชช่ือที่ใชอยูเดิมไดตอไป  

2. ไดรับการชวยเหลือดานการบริหารและการตลาด ดังนี้  
2.1  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานและประโยชนของตลาดกลางสินคาเกษตร เพื่อจูงใจใหผูซื้อผูขาย

มาใชบริการมากขึ้น 
2.2 การไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลรวมทั้งไดรับการแนะนําและชวยติดตอ

ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ  
2.3 ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานตลาด  
2.4 ไดรบัขอมูลและขาวสารการตลาดสินคาเกษตรจากภายในประเทศและตางประเทศ  
2.5    จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

3. ไดสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการจากการอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย เชน การบริการเครื่องช่ัง การขนสงสินคา
การรับฝากสินคา การรับจํานําสินคา การรักษาความปลอดภัย การขนถายสินคา โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บ
ตองไมเกินอัตราที่อธิบดีกรมการคาภายในกําหนด  

4.  ไดรับการสนับสนุนดานสินเชื่อในการพัฒนาตลาดตามความจําเปน  
5. ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนดานอื่น ๆ ตามที่กรมการคาภายในเห็นสมควร  
 
 



ตลาดกลางสินคาเกษตรประเภทตลาดผักและผลไมที่สําคัญ 

จากการตรวจสอบขอมูลกับ กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ตลาด
กลางสินคาเกษตรประเภทผักและผลไมที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 19 ตลาด 
โดยตั้งอยูในภาคกลางจํานวน 5 ตลาด มีดังนี้ 
 
ช่ือตลาด ผูประกอบการ วันที่ไดรับ 

การสงเสริม 
สถานที่ต้ัง เนื้อที่ 

(ไร) 
รูปแบบการคา 

(สวนใหญ) 
ตลาดไท บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด  19 มีนาคม 2539 31 หมู 9 ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

450 คาสง 

ตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต 

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จํากัด  24 กันยายน 2525 1187 ตําบลคูคต  
อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 

60 คาสง 

ตลาดบางใหญ บริษัท บิ๊กดีเวลลอปเมนท จํากัด  12 พฤษภาคม 2537 22/22 หมู 6  
ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 
ตําบลเสาธงหิน  
อําเภอบางใหญ         
จังหวัดนนทบุรี 

15 คาปลีก  

ตลาดปฐมมงคล หางหุนสวนจํากัด ตลาดปฐมมงคล  30 ตุลาคม 2540 182 ถนนราชวิถี  
ตําบลพระปฐมเจดีย  
อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

60 คาสง 

ตลาดศรีเมือง บริษัท แอ็กโกร คอมเมอรส กรุป 
จํากัด 

1.มิถุนายน 2537 479 ถนนศรีสุริยวงศ 
ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 

26 คาสง 

 
หากพิจารณาจากสถานที่ต้ัง เนื้อที่ และรูปแบบการคา ตลาดที่มีลักษณะและสถานที่ต้ังใกลเคียงกับตลาดไทมากที่สุด คือ 
ตลาดสี่มุมเมืองรังสิต แตในมุมมองของตลาดไทแลว ตลาดสี่มุมเมืองจะมีกลุมลูกคาคนละกลุมกัน และตลาดไทอาจมี
ความไดเปรียบกวาในเรื่องสถานที่และการจัดวางพื้นที่จําหนายสินคาซึ่งจะทําใหมีความหลากหลายของชนิดและประเภท
สินคาที่มากกวา รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันรองรับการใหบริการไดสะดวกกวา 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของตลาดไท 

จุดแข็ง (Strength) 

1. ทําเลที่ต้ังซึ่งตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ แวดลอมไปดวยทางหลวงหลายสาย ซึ่งมุงตรงสูกรุงเทพมหานคร  
นอกจากนั้น รอบนอกตลาดไทยังรายลอมไปดวยหองเย็นมากกวา 10 แหง จึงเหมาะแกการเปนศูนยกลางรวบรวม
และกระจายสินคาเกษตรของประเทศไทย 

2. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปนถนนหลัก (เมน)  
6 ชองทางเดินรถ กวาง 30 เมตร ที่จอดรถซึ่งสามารถรองรับรถยนตและรถจักรยานยนตไดจํานวนมาก ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบรักษาความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย เชน แผงคาใหเชา 
ลานจําหนาย หองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในสินคาเกษตร หองเย็น ศูนยรวบรวมผักและผลไมเพื่อ
การสงออก (POSSEC : Perishable One Stop Service Export Center) เว็บไซตใหบริการขอมูลขาวสาร เปนตน 

3. ความรูและประสบการณที่ยาวนานทั้งดานธุรกิจคาปลีกคาสงและธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมถึงประสบการณ
ในการเปนผูบริหารตลาดไทมากวา 12 ป ทําใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วไปโดยเฉพาะในแวดวงการเกษตร
และเปนที่ยอมรับวาเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่เปนแหลงรวมและกระจายสินคาเกษตรแทบทุกชนิด 
กอใหเกิดความเชื่อมั่นในสายตาของบุคคลโดยทั่วไป 

4. เปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่มีพ้ืนที่ใหญที่สุด แมพ้ืนที่สวนใหญไดรับการพัฒนาไปบางแลว แตพ้ืนที่ที่เหลืออยู
ก็เพียงพอตอการพัฒนาและตอยอดธุรกิจใหม ๆ ประกอบกับมีการจัดทําผังแบงโซนพื้นที่ของตลาดอยางชัดเจน
เพื่อรองรับสําหรับโครงการในอนาคต 

5. ความเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่มีจํานวนและความหลากหลายของผูคามากมาย มีการกําหนดราคาอยาง
ยุติธรรมเปนไปตามอุปสงคและอุปทาน ไมขึ้นอยูกับผูซื้อหรือผูขายเพียงดานเดียว จึงทําใหมีปริมาณการซื้อขาย
ในแตละวันสูง ตนทุนการตลาดของตลาดไทจึงต่ําเพราะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) 

6. การเปนชุมชนขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวย อาคารพาณิชยพักอาศัยและทําการคาเกือบ 900 คูหาซึ่งอยูภายใต
โครงการจัดสรรฯ ธนาคารพาณิชยเกือบทุกแหง รานสะดวกซื้อ สถานประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ รวมทั้ง
การเปนที่ต้ังของสถานที่ราชการบางหนวยงาน เชน สํานักงานสรรพากรพื้นที่ เปนตน ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกิจ การติดตอและใชบริการอยางครบวงจรไดเปนอยางดี นอกเหนือจากอาคารและลาน
ตลาดตาง ๆ   

จุดออน (Weakness)  
1. ลักษณะทําเลที่ต้ังที่เปนที่ลุมลอมรอบดวยคลองทั้ง 2 ฝง เมื่อมีฝนตกหนักและน้ําคลองหนุน จึงประสบปญหา

น้ําเออลนและระบายไมทันในบางครั้ง 
2. ปญหาดานการการจราจรเชื่อมตอภายนอกในชวงเทศกาลหรือในชวงฤดูกาลของสินคาเกษตรตางๆ เนื่องจากมี

ปริมาณสินคาและผูซื้อเขามาในตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหประสบปญหาการจราจรสูภายนอกซึ่งเปนการ
เช่ือมตอกับเสนทางการจราจรหลักซึ่งจะมีปริมาณรถหนาแนน 

โอกาส (Opportunity) 
1. การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันจะมีความผันผวน และทําใหผูบริโภค

อาจลดรายจายที่ฟุมเฟอยและไมจําเปน แตอาหารก็ยังถือเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต 
2. โอกาสในการเขามาของคูแขงรายใหมมีนอย  เนื่องจากเงื่อนไขในการไดรับสงเสริมตามระเบียบกรมการคา

ภายใน วาดวยการสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร พ.ศ. 2541 ระบุวา ตลาดผักและผลไมที่จะไดรับ



การสงเสริมตองมีเพียงจังหวัดละหนึ่งแหง ถาจะมีมากกวาหนึ่งแหง สถานที่ต้ังตลาดผักและผลไมที่ขอรับการ
สงเสริม ตองมีระยะหางจากตลาดประเภทเดียวกันที่ไดรับการสงเสริมไปกอนแลวไมนอยกวา 50 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ตลาดจะตองมีบริการสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เพียบพรอม ซึ่งจะตอง
ใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากอีกดวย 

3. ในอนาคตหากมีการรวมมือกันระหวางตลาดไทกับผูประกอบการขนสงและโลจิสติกสช้ันนํา จะทําใหตลาดไท
มีโอกาสขยายธุรกิจครอบคลุมหวงโซระหวางผูผลิตและผูบริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการเก็บเกี่ยว
ประสบการณดานการจัดสงและกระจายสินคา อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีในการที่ตลาดไทจะขยาย
ธรุกิจใหครอบคลุมไปยังลูกคาในตลาดตางประเทศ 

4. การบังคับใชมาตรฐานการประกอบการบางรายการ เชน  ขอกําหนดในเรื่อง GMP : Good Manufacturing Practice  
และ HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ตอสินคาเกษตรที่นําออกขายทั้งในและตางประเทศใน
ปจจุบันและในอนาคต รวมถึงการนําเขาจากตางประเทศ ก็นาจะเปนโอกาสของตลาดไทที่จะจัดตั้งธุรกิจเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มแบบครบวงจร และพัฒนาไปสูจุดสูงสุดของการเปนผูนําในการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

อุปสรรค (Threat) 
1. การแขงขันกับสินคาเกษตรจากตางประเทศจากการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) การเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูบริโภคจากการเลือกซื้ออาหารสด (Fresh Foods) เปนอาหารที่จัดเตรียมแลว (Prepared 
Foods) และการเขามาของผูประกอบการดานธุรกิจขนสงและโลจิสติกสระดับโลก เชน กลุม DHL International  
GmbH. เหลานี้อาจสงผลกระทบตอธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร 

2. ความไมแนนอนของฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะโลกรอน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงนโยบายภาครัฐตอการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสูตลาดตามฤดูกาล
ทั้งดานปริมาณ แหลงรองรับและกระจายสินคา 
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ของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 
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สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน  

ของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท  
แอฟแฟรส จํากัด  
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ผังโครงการตลาดไท 

เฉพาะพื้นที่สวนที่กองทุนรวมจะลงทุน 
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