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คาํจาํกดัความ 
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร  
กองทนุหรือกองทนุรวม หมายถงึ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 
หนว่ยลงทนุ หมายถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร  
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลที5บริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที5ขายหนว่ยลงทนุ

ของกองทนุรวม 
ผู้จดัจําหนา่ย หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ที5ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดั

จําหนา่ยหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์ที5ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ที5เป็นหนว่ยลงทนุ 

ผู้สอบบญัชี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีที5อยูใ่นบญัชีรายชื5อที5ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และ
ที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเติม 

บคุคลที5เกี5ยวข้อง หมายถงึ บคุคลที5เกี5ยวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที5 สน.29/2549 เรื5องการกระทําที5อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั  
ลงวนัที5 19 กรกฎาคม 2549 และที5แก้ไขเพิ5มเติม 

ผู้จองซื Aอทั5วไป หมายถงึ ผู้ลงทนุที5จองซื Aอหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการทั5วไปตามที5ระบไุว้ในหนงัสอืชี Aชวน 
และมิใช่ผู้จองซื Aอพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เชา่ ผู้ โอนสทิธิการเชา่ และผู้ให้สทิธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมจะลงทนุ 

ผู้จองซื Aอพิเศษ หมายถงึ ผู้จองซื Aอพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทนุที5จองซื Aอหนว่ยลงทนุที5จะได้รับการจดัสรร
หนว่ยลงทนุเป็นพิเศษกวา่ผู้จองซื Aอทั5วไป ซึ5งผู้จองซื Aอพิเศษจะเป็นบคุคลตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที5 
สน.11/2550 เรื5องหลกัเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการจดัตั Aงและจดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที5 28 มิถนุายน 2550 และที5แก้ไขเพิ5มเติม  

กลุม่บคุคลเดียวกนั หมายถงึ บคุคลที5มีความสมัพนัธ์ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที5 สน.25/2552 เรื5องหลกัเกณฑ์ เงื5อนไข 
และวิธีการจดัตั Aงและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที5 28 
กรกฎาคม 2552 และที5แก้ไขเพิ5มเติม 

บคุคลที5เกี5ยวข้องกบับริษัทจดัการ หมายถงึ บคุคลที5เกี5ยวข้องกบับริษัทจดัการตามประกาศ สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที5 สน. 25/2552 เรื5อง หลกัเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการจดัตั Aงและ
จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที5 28 กรกฎาคม 2552 และที5แก้ไข
เพิ5มเติม 
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คณะกรรมการลงทนุ หมายถึง คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม  
ที5ปรึกษา หมายถงึ บคุคลที5รับให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี5ยวกบัการลงทนุ

หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ หรือการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที5ได้มาจากการลงทนุ ซึ5งมหีน้าที5 
คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที5กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายถงึ  นิติบคุคลที5ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการให้ทําหน้าที5ในการบริหารหรือ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุ ซึ5ง
มีหน้าที5 คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที5กฎหมายหลกัทรัพย์และ/
หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด 

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์   หมายถงึ การดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยูใ่นสภาพที5ดีและพร้อมที5
จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วยตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที5 สน. 25/2552 เรื5องหลกัเกณฑ์ เงื5อนไข 
และวิธีการจดัตั Aงและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที5 28 
กรกฎาคม 2552 และที5ได้แก้ไขเพิ5มเติม รวมทั Aงการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ตามที5กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด 

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ  หมายถงึ  บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม ซึ5งเป็นบริษัทประเมนิมลูคา่
ทรัพย์สนิที5อยูใ่นบญัชีรายชื5อที5ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่
ด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และที5ได้แก้ไข
เพิ5มเติม 

การประเมินคา่ หมายถงึ การคาํนวณมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมเพื5อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ประชาชน 
โดยเป็นการประเมินอยา่งเตม็รูปแบบ ซึ5งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสทิธิ 
ข้อจํากดัสทิธิครอบครองในทรัพย์สนิ เงื5อนไข และข้อจํากดัทางกฎหมาย 
ข้อจํากดัอื5นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั และ
รายละเอียดอื5นที5เกี5ยวข้อง รวมทั Aงการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที5เป็นอยู ่

การสอบทานการประเมินคา่ หมายถงึ การเสนอความเห็นเกี5ยวกบัมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม โดยมิได้มกีารสาํรวจทรัพย์สนิ 

รายงานการประเมินคา่ หมายถงึ รายงานของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิซึ5งระบรุายละเอียดตา่งๆ เกี5ยวกบัการ
ประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่ โดยมีผู้ประเมินหลกัตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้
ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั เพื5อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552   เป็นผู้ลงลายมือชื5อในรายงานดงักลา่ว 

รายได้ประจํา หมายถงึ รายได้ที5เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที5กองทนุรวมได้รับเนื5องจากการให้
บคุคลอื5นใช้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น คา่เช่า คา่บริการ เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงดอกเบี Aยของรายได้ดงักลา่ว  
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ชื5อบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ที5อยู ่ : 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั Aน 1 - 2 โซนเอ และชั Aน 12 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ 0-2657-5757 

1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
1.1 ชื5อโครงการจดัการ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 
1.2 ชื5อโครงการจดัการ (องักฤษ) Sala @ Sathorn Property Fund 
1.3 ชื5อยอ่ SSPF 
1.4 ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซื Aอคืนหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะ

ยื5นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เพื5อให้รับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  
1.5 ลกัษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจง  
1.6 อายโุครงการ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย 
และมูลค่าขั )นตํ�าในการจองซื )อ  
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ ไมเ่กิน 1,670,000,000.00 บาท (หนึ5งพนัหกร้อยเจ็ดสบิล้านบาท) 
2.2 มลูคา่ที5ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ 10.00 บาท (สบิบาท) 
2.3 จํานวนหนว่ยลงทนุ 167,000,000.00 หนว่ย (หนึ5งร้อยหกสบิเจ็ดล้านหนว่ย) 
2.4 ประเภทหนว่ยลงทนุ ระบชืุ5อผู้ ถือหนว่ย 
2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุที5เสนอขาย 10.00 บาท (สบิบาท) 
2.6 มลูคา่ขั Aนตํ5าของการจองซื Aอ ไมกํ่าหนด  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และนโยบายการลงทุน  
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพื5อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั5วไป ทั Aงที5เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั Aงในและตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัในการนําเงินที5ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุไปซื Aอหรือเชา่อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยการให้เชา่ ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์
ตา่งๆ ที5กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี5ยนแปลง พฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
ดําเนินการอื5นใดเพื5อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ ทั Aงนี A เพื5อมุง่กอ่ให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์อื5นและ/หรือทรัพย์สนิอื5นและ/หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื5นใดตามที5
กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด  

3.2 นโยบายการลงทุน 
การลงทุนครั)งแรก 
บริษัทจดัการจะทําการลงทนุโดยการซื Aออสงัหาริมทรัพย์ โดยอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุจะซื Aอเป็นที5ดินพร้อมอาคาร 
สาํนกังาน (Office Building) ได้แก่ อาคารศาลาแอทสาทร รวมทั Aงงานระบบสาธารณปูโภค และสิ5งอํานวยความ
สะดวกตา่งๆ ที5เกี5ยวเนื5องกบัอาคาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A  
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3.2.1 รายละเอียดเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
1. ข้อมูลทั�วไปและที�ตั )งของอาคารศาลาแอทสาทร 

อาคารศาลาแอทสาทร ตั Aงอยูที่5ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยตั Aงอยูห่า่ง
จากจดุตดัทางแยกของถนนสาทรใต้และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตามทิศตะวนัตก ประมาณ 450 เมตร 
และหา่งจากจดุตดัทางแยกของถนนสาทรใต้และถนนสรุศกัดิb ตามทิศตะวนัออก ประมาณ 700 เมตร  
อาคารตั Aงอยูใ่นพื Aนที5เขตธุรกิจการค้า (Commercial Zone) ซึ5งถือเป็นเขตพื Aนที5ทางธุรกิจหลกัที5สาํคญัอีก
แหง่หนึ5งของกรุงเทพมหานคร โดยพื Aนที5ดงักลา่วอยูใ่นยา่นธุรกิจที5เกิดจากการขยายตวัของถนนสลีม ถนน
สรุวงศ์ และถนนสาทร ซึ5งปัจจบุนับนถนนสาทรมีอาคารขนาดใหญ่และสงูจํานวนมากที5ใช้ประโยชน์เพื5อ
การ 
พาณิชยกรรม ที5อยูอ่าศยัและอื5นๆ อาทิเช่น อาคารสาํนกังาน อาคารชดุพกัอาศยั โรงแรม และโรงพยาบาล 
เป็นต้น ซึ5งสถานที5ที5สาํคญัในบริเวณนี A ได้แก่ สถานเอกอคัรราชทตูเบลเยี5ยมประจําประเทศไทย สถาน
เอกอคัรราชทตูสงิคโปร์ประจําประเทศไทย สถานเอกอคัรราชทตูออสเตรเลยีประจําประเทศไทย สถาน
เอกอคัรราชทตูฝรั5งเศสประจําประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารซิตี Aแบงก์ สาขา
กรุงเทพมหานคร ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ อาคารไทยวาทาวเวอร์ 
โรงแรมบนัยนัทรี โรงแรมสโุขทยั โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเซนต์
หลยุส์ โครงการอาคารชดุเออร์บานา สาทร โครงการพกัอาศยั เดอะเมด และโครงการอาคารชดุพกัอาศยั  
ดิ อินฟินิตี A นอกจากนี Aยงัเพียบพร้อมไปด้วยการคมนาคมที5สะดวกและสาธารณปูโภคที5เป็นระบบ และอยู่
ในบริเวณโครงขา่ยสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) และทางขึ Aนลงทางดว่น  

2. ลักษณะของอาคารศาลาแอทสาทร ระบบวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค 
อาคารศาลาแอทสาทรเป็นอาคารใหมที่5เพิ5งก่อสร้างเสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 โดยได้รับใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานคร เมื5อวนัที5 10 กมุภาพนัธ์ 2552 อาคารศาลาแอทสาทรเป็นอาคาร
สาํนกังานซึ5งประกอบด้วยอาคารสงู 25 ชั Aน และพื Aนที5จอดรถจํานวน 254 คนั ตั Aงอยูบ่นที5ดินโฉนดเลขที5 
4788, 7014, 18174, 2021 และ 2022 มีเนื Aอที5รวม 1 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา มีพื Aนที5ก่อสร้างรวมประมาณ 
29,027 ตารางเมตร และพื Aนที5ใช้สอยรวมประมาณ 17,520 ตารางเมตร ปัจจบุนั บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮล
ดิ Aงส์ จํากดั เป็นผู้มีกรรมสทิธิbในที5ดินและอาคารดงักลา่ว 
ระบบสาธารณปูโภคของอาคารประกอบด้วย ลฟิท์จํานวน 6 ชดุ โดยแบง่เป็นลฟิท์สาํหรับโดยสาร 5 ชดุ 
และลฟิท์สาํหรับขนของ 1 ชดุ พร้อมระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบสปริงเกอร์ในอาคาร ระบบผลติ
กระแสไฟฟ้าฉกุเฉิน ระบบบําบดันํ Aาเสยี และระบบระบายอากาศ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ของอาคารศาลาแอทสาทรมีดงันี A 

ชั Aน 1 ลอ็บบี A , โถงทางเดิน , ร้านค้า , สาํนกังาน และ สว่นจอดรถ 
ชั Aน 2  จอดรถ 
ชั Aน 3 – 4 พื Aนที5สาํนกังาน , สว่นจอดรถ และ ห้องเครื5อง 
ชั Aน 5 – 6 จอดรถ 
ชั Aน 7 – 8 ห้องเครื5อง และ สว่นจอดรถ 
ชั Aน 9 - 25 พื Aนที5สาํนกังาน 
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3. สถานภาพและอตัราการเช่า  
เนื5องจากอาคารศาลาแอทสาทรเป็นอาคารที5สร้างขึ Aนใหม ่จึงยงัไมม่ีประวตัิของผู้ เชา่ รายได้คา่เชา่และ
คา่บริการ หรือประวตัิอตัราการเช่า  
อยา่งไรก็ดี จากการศกึษาอตัราการเชา่อาคารสาํนกังานในบริเวณใกล้เคยีงเบื Aองต้นพบวา่ อาคาร
สาํนกังาน อาทิ เช่น อาคารเอ็มไพร์ เสตท ทาวเวอร์ อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพินี อาคารจามจรีุ สแควร์ เป็นต้น 
ซึ5งเปิดดาํเนินการมาแล้วไมเ่กิน 10 ปี มีสภาพอาคารดี จะมีอตัราการเช่าอยูร่ะหวา่ง 80% – 90% โดยคา่
เช่าเฉลี5ยของการเช่าจะอยูป่ระมาณ 580 - 700 บาท / ตารางเมตร / เดือน    

3.2.2 รายละเอียดของอาคารศาลาแอทสาทรที�กองทุนจะลงทุน 
อสงัหาริมทรัพย์ 
กองทนุจะลงทนุโดยการซื Aอที5ดินพร้อมสิ5งปลกูสร้าง ซึ5งประกอบไปด้วยที5ดินจํานวน 3 แปลง ได้แก่ ที5ดินโฉนด
เลขที5 4788, 7014 และ 18174 โดยมีเนื Aอที5รวม 1 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ซึ5งเป็นที5ตั Aงของอาคารสาํนกังานศาลา
แอท สาทร รวมทั Aงงานระบบสาธารณปูโภค และสิ5งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ที5เกี5ยวเนื5องกบัอาคาร โดยมีเนื Aอ
ที5รวมประมาณ 29,027 ตารางเมตร สว่นที5ดินโฉนดเลขที5 2021 และ 2022 ซึ5งมเีนื Aอที5รวม 4 ตารางวา นั Aน 
ปัจจบุนัที5ดินดงักลา่วมีสภาพเป็นถนนสาธารณะ (ซอยสาทร 11) ดงันั Aน บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั จะ
ดําเนินยกที5ดิน 2 แปลงดงักลา่วให้เป็นที5สาธารณะประโยชน์ ในวนัเดียวกนักบัวนัที5กองทนุจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิbในทรัพย์สนิ 
ทั Aงนี A บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ในฐานะผู้มีกรรมสทิธิbในที5ดินและอาคารได้ให้คาํมั5นตอ่กองทนุวา่ หาก
ภายใน 2 ปี ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุมีมติให้กองทนุจดทะเบียนอาคารสาํนกังานศาลาแอทสาทรเป็นอาคาร
ชดุตามกฎหมายที5เกี5ยวข้อง บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ตกลงจะเป็นผู้ดาํเนินการและรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยใดๆ ที5เกี5ยวข้องกบัการจดทะเบียนดงักลา่วแทนกองทนุ 
สงัหาริมทรัพย์ 
กองทนุจะซื Aอและรับโอนกรรมสทิธิbสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึ เครื5องมอื สิ5งอํานวยความสะดวก และงาน
สาธารณปูโภคที5ติดตั Aงในอสงัหาริมทรัพย์ และอปุกรณ์อํานวยความสะดวกตา่งๆ ซึ5งได้ใช้ในการดาํเนินกิจการ
โครงการ 

3.2.3 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนจะลงทุน 
ราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ประเมินราคา 2 ราย มีดงันี A 

 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จาํกัด บริษัท แปลน แอพไพรซัล จาํกัด 
วันที�ประเมิน 18 พฤษภาคม 2552 15 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมิน (บาท) 1,663,000,000 1,675,000,000 
วิธีการประเมิน แบบประมาณการรายได้  

(Income Approach) 
แบบประมาณการรายได้  

(Income Approach) 
สมมติฐานการประเมิน   
- พื Aนที5อาคารรวมโดยประมาณ 29,027 ตร.ม. 29,027 ตร.ม. 
- พื Aนที5ปลอ่ยเช่ารวม
โดยประมาณ 

17,520 ตร.ม. 17,520 ตร.ม. 

- อตัราคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) 8% 10% 

- อตัราคิดผลตอบแทนคาดหวงั 
(Capitalization Rate) 8% 7% 

- อตัราการเข้าใช้พื Aนที5 
- ปีที5 1 
- ปีที5 2 
- ปีที5 3 
- ปีที5 4 
- ปีที5 5 

 
50% 
70% 
80% 
85% 
90% 

 
50% 
70% 
80% 
85% 
90% 
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บริษัท บรูค เรียลเอสเตท 

จาํกัด 
บริษัท แปลน แอพไพรซัล 

จาํกัด 
สมมติฐานการประเมิน (ต่อ)   
- อตัราคา่เชา่เฉลี5ย/ตร.ม./เดือน 

- ปีที5 1 
- ปีที5 2 
- ปีที5 3 
- ปีที5 4 
- ปีที5 5 

 
580 
615 
640 
705 
740 

 
586 
612 
625 
731 
761 

- อตัราการเติบโตคา่เช่าเฉลี5ย 
- ปีที5 1 
- ปีที5 2 
- ปีที5 3 
- ปีที5 4 
- ปีที5 5 

 
- 

6.0% 
4.1% 

10.2% 
5.0% 

 
- 

4.4% 
2.1% 
17.0% 
4.1% 

หมายเหต:ุ อตัราคา่เช่าในสญัญาเชา่จะคงที5ตลอดอายสุญัญาเชา่ ซึ5งสญัญาเชา่จะมีอายคุราวละ 3 ปี 
กองทนุจะลงทนุรวมเป็นเงินทั Aงสิ Aน 1,649,400,000.00 บาท (หนึ5งพนัหกร้อยสี5สบิเก้าล้านสี5แสนบาท) โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 
(1) เงินคา่อสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 1,646,559,781.38 บาท (หนึ5งพนัหกร้อยสี5สบิหกล้านห้าแสนห้าหมื5นเก้า

พนัเจ็ดร้อยแปดสบิเอ็ดบาทสามสบิแปดสตางค์)  
(2) เงินคา่สงัหาริมทรัพย์ จํานวน 2,840,218.62 บาท (สองล้านแปดแสนสี5หมื5นสองร้อยสบิแปดบาทหกสบิสอง

สตางค์)  
3.2.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน  

สาํหรับการจดัหาผลประโยชน์ของอาคารนั Aน รายได้หลกัของอาคารจะมาจาก รายได้คา่เช่าอาคาร รวมถงึ
คา่บริการไฟฟ้า และนํ Aาประปา ตามปริมาณการใช้ของผู้ เช่า ตลอดจนคา่ที5จอดรถและอื5นๆ ที5สามารถหา
ผลประโยชน์ได้ แตเ่นื5องจากเป็นอาคารที5ก่อสร้างขึ Aนใหม ่จงึยงัไมม่ีประวตัิของผู้ เชา่ รายได้คา่เชา่ หรืออตัรา
การเช่าของอาคาร อยา่งไรก็ตาม ในเบื Aองต้นบริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ได้แตง่ตั Aงบริษัท โจนส์ แลง ลา
ซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นตวัแทนนายหน้า (Sole Agent) ในการนําพื Aนที5สาํนกังานของอาคารศาลาแอ
ทสาทรออกให้เช่าเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตั Aงแตเ่ดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป โดยภายหลงัจากครบกําหนด 
1 ปีแล้วกองทนุยงัคงมกีารแตง่ตั Aงตวัแทนนายหน้าในการปลอ่ยเชา่พื Aนที5ตอ่ไป โดยจะพิจารณาจากผลงานและ
ปัจจยัตา่งๆ ในการแตง่ตั Aงตวัแทนนายหน้า ทั Aงนี A เมื5อกองทนุได้จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม
เรียบร้อยแล้ว กองทนุจะรับโอนสทิธิและหน้าที5ภายใต้สญัญาการแตง่ตั Aงตวัแทนนายหน้า (Sole Agency 
Agreement) จากบริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั พร้อมกบัการรับโอนกรรมสทิธิbในอาคาร  
นอกจากนี A บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ตกลงจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี Aแกก่องทนุ 
1. รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวเนื5องกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ในช่วง 1 ปีนบัแตว่นัที5จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิbในทรัพย์สนิ บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ตกลงจะ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทั Aงหมดที5เกี5ยวเนื5องกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาทิเช่น คา่ตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวกบัการบริหารจดัการภายในอาคาร อนัได้แก่ คา่นํ Aา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์
สว่นกลาง (ยกเว้นพื Aนที5สว่นที5มีผู้ เช่า) คา่เจ้าหน้าที5รักษาความปลอดภยั คา่แมบ้่านเพื5อดแูลรักษาความ
สะอาดทั Aงภายในและภายนอกอาคาร คา่ยาฆา่แมลงรวมถงึคา่เก็บขยะ คา่ดแูลภมูิทศัน์ของอาคาร คา่
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ซอ่มแซมบํารุงรักษาลฟิท์ เครื5องปรับอากาศ เครื5องสบูนํ Aา และงานระบบตา่งๆ ที5ยดึติดตรึงตรากบัอาคาร 
เป็นต้น โดยในเบื Aองต้นบริษัท เซน็ต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ตกลงจะสง่มอบเงินจํานวน 12,000,000.00 บาท 
ไว้แก่กองทนุ เพื5อใช้ชําระคา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที5เงินจํานวนดงักลา่วไมเ่พียงพอที5จะใช้ชําระ
คา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวเนื5องกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั จะนําสง่เงินเพิ5มเติม
ให้แก่กองทนุภายใน 30 วนันบัแตว่นัที5กองทนุได้แจ้งให้บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ทราบ 

2. การประกนัรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
2.1 ในช่วง 2 ปีนบัแตว่นัที5จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิ บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ตกลง 

จะรับประกนัวา่กองทนุจะมีรายได้คา่เชา่และคา่บริการไมน้่อยกวา่ 25,000,000 บาท โดยบริษัท  
เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ตกลงจะสง่มอบเงินจํานวน 25,000,000 บาท ไว้แก่กองทนุ ณ วนัที5จด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิ เพื5อเป็นหลกัประกนัรายได้ของกองทนุ โดยในระหวา่ง 2 ปีนี A 
กองทนุสามารถเบิกใช้เงินจํานวนดงักลา่วได้ตามความสมควร ให้สอดคล้องและครอบคลมุคา่ใช้จ่าย
ที5เกิดขึ Aน เพื5อมิให้กองทนุเกิดผลประกอบการขาดทนุ   

2.2 หากครบกําหนด 2 ปี กองทนุมีรายได้คา่เชา่และคา่บริการรวมกนัน้อยกวา่ 25,000,000 บาท กองทนุ
จะเบิกเงินประกนัรายได้คา่เช่าและคา่บริการเฉพาะในสว่นที5ขาดจากบริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ 
จํากดั  
ตวัอยา่งที5 1 สมมติวา่ในปีที5 1 กองทนุมีรายได้คา่เชา่และคา่บริการทั Aงหมด 7 ล้านบาท และไมม่กีาร
จ่ายเงินปันผล ในปีที5 2 กองทนุมรีายได้คา่เชา่และคา่บริการทั Aงหมด 15 ล้านบาท รวม 2 ปีกองทนุมี
รายได้คา่เชา่และคา่บริการเทา่กบั 22 ล้านบาท ดงันั Aน กองทนุจะเบิกเงินประกนัจาก บริษัท เซ็นต์
หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ได้ในจํานวนเทา่กบั 3 ล้านบาท 

2.3 ภายในระยะเวลา 2 ปี หากกองทนุมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยเป็นเงินปันผลที5เกิด
จากผลการดําเนินงานของกองทนุเฉพาะในปีแรกเทา่นั Aน กองทนุจะเบิกเงินประกนัรายได้และ
คา่บริการในสว่นที5เป็นเงินปันผลจากบริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ด้วย  
ตวัอยา่งที5 2 สมมติวา่ในปีที5 1 กองทนุมีรายได้คา่เช่าและคา่บริการทั Aงหมด 12 ล้านบาท โดยมีกําไรจาก
การดําเนินงานจํานวน 5 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 4.5 ล้านบาท ในปีที5 2 กองทนุมี
รายได้คา่เช่าและคา่บริการทั Aงหมด 13 ล้านบาท รวม 2 ปีกองทนุมีรายได้คา่เช่าและคา่บริการเทา่กบั 25 
ล้านบาท ดงันั Aน กองทนุจะเบิกเงินประกนัจาก บริษัท เซ็นต์หลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั ได้ในจํานวนเทา่กบั 
4.5 ล้านบาท 

3.2.5 การประกันภยั 
กองทนุจะจดัให้มีการทําประกนัภยั โดยการทําประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัตา่งๆ (All Risks) ประกนัภยัความ
รับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Third Liability) และการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance)  
ที5จําเป็นและสมควร เพื5อคุ้มครองความเสยีหายที5อาจเกิดขึ Aนแก่ทรัพย์สนิ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สนิของบคุคลใน
บริเวณอาคาร และ/หรือที5อยูใ่นบริเวณใกล้เคยีง โดยมีวงเงินประกนัที5เหมาะสมกบัสว่นได้เสยีของกองทนุที5มีตอ่
ทรัพย์สนิ และกําหนดให้กองทนุเป็นผู้ รับผลประโยชน์  
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3.2.6 สรุปสาระสาํคัญร่างสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนครั)งแรกของกองทุน 
1. สัญญาจะซื )อจะขายที�ดนิและอาคาร  

คูส่ญัญา กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (กองทนุ) และ บริษัท เซ็นหลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั (บริษัท) 

ทรัพย์สนิที5จะซื Aอ ที5ดินและอาคารซึ5งมีรายละเอียดดงันี A 
1. ที5ดินจํานวน 3 แปลง ตั Aงอยูบ่นโฉนดที5ดินเลขที5 4788, 7014 และ 18174 ซึ5งมีเนื Aอที5รวม
ทั Aงสิ Aน 1 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา  
2. อาคาร 25 ชั Aน จํานวน 1 หลงั ตั Aงอยูที่5เลขที5 9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาคาร สิ5งปลกูสร้างใดๆ ซึ5งได้ปลกูสร้างในที5ดิน รวมถึง
สว่นสาธารณปูโภค งานระบบและสิ5งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ซึ5งเป็นสว่นควบของอาคารนั Aน 

 

ราคาทรัพย์สนิที5
จะซื Aอ 

ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิb กองทนุจะชําระราคาทรัพย์สนิที5จะซื Aอให้แก่บริษัทเป็นเงิน
รวมทั Aงสิ Aน 1,646,559,781.38 บาท (หนึ5งพนัหกร้อยสี5สบิหกล้านห้าแสนห้าหมื5นเก้าพนัเจ็ด
ร้อยแปดสบิเอ็ดบาทสามสบิแปดสตางค์) ทั Aงนี A กองทนุจะชําระให้แก่บริษัทในจํานวนที5ได้
ดําเนินการหกัภาษี ณ ที5จ่ายตามอตัราที5กฎหมายกําหนดแล้ว 

การโอน
กรรมสทิธิbใน
ทรัพย์สนิที5จะซื Aอ 

ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิb บริษัทตกลงจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี A 
1. จดทะเบียนการโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอ โดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ รวมถงึ
ภาระจํานอง จํานํา สทิธิยดึหนว่ง หรือสทิธิอื5นใดในลกัษณะใกล้เคยีงกนั  
2. สง่มอบใบอนญุาตตา่งๆ ซึ5งบริษัทมีหรือที5จําเป็นต้องมีที5เกี5ยวข้องกบัการใช้ การ
ครอบครองหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิที5จะซื Aอ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง การสง่มอบเอกสาร
หลกัฐานที5เกี5ยวข้องกบัสทิธิหรือประโยชน์อื5นใดในการใช้ทรัพย์สนิที5จะซื Aอให้แก่กองทนุ หรือ
บคุคลที5กองทนุมอบหมาย เพื5อให้กองทนุเป็นผู้ใช้ ผู้ครอบครอง และเป็นผู้มีกรรมสทิธิbใน
ทรัพย์สนิที5จะซื Aออยา่งสมบรูณ์และถกูต้องตามกฎหมาย 
3. รับผิดชอบภาระหนี Aสนิที5เกี5ยวเนื5องกบัทรัพย์สนิที5จะซื Aอ หรือสญัญาเชา่และสญัญา
บริการที5เกี5ยวเนื5องกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว อนัได้แก่ คา่ภาษีโรงเรือนและที5ดิน หรือภาษีอื5นใด
ที5เกี5ยวข้อง และคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ เงินประกนั และคา่ใช้จ่ายอื5นๆ ทั Aงหมดที5เกิดขึ Aน
จนถึงวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิb 

คา่ใช้จา่ย บริษัทตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีอากร คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื5นใดอนัเกี5ยวเนื5องกบั
การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอ และคา่ใช้จ่ายอื5นใดอนัเกี5ยวเนื5องกบัการ
ซื Aอขายทรัพย์สนิที5จะซื Aอทั Aงหมดที5เกิดตามสญัญาฉบบันี A 

เ ห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด
สญัญา 

คูส่ญัญาตกลงให้เหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึ5งตามที5ระบดุงัตอ่ไปนี A เป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา
ซึ5งให้สทิธิแก่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ5งในการบอกเลกิสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร 
และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งได้   
• เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของบริษัท 
ในกรณีที5บริษัทฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงตามที5ระบไุว้ในสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและ
อาคาร หรือคํารับรองที5ให้ไว้ในสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน
ในสว่นที5เป็นสาระสาํคญั และบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม
สญัญาภายใน 30 วนั นบัจากวนัที5ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุถึงเหตแุหง่การ
ผิดสญัญานั Aน (ทั Aงนี A กองทนุอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปได้ไมเ่กิน 30 วนั หาก
การผิดสญัญาดงักลา่วไมเ่สี5ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่กองทนุ) 
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที5กองทนุกําหนด ทั Aงนี A เว้นแตก่ารผิดสญัญาดงักลา่วเกิดจากเหตุ
สดุวิสยั  
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เ ห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด
สญัญา (ตอ่) 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที5การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอ ไมส่ามารถกระทําได้
เนื5องจากความผิดของบริษัทให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานี Aทนัที เว้นแตเ่ป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือเว้นแตเ่กิดจากการที5กองทนุไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื5อนไขที5ระบไุว้ใน
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร 
• เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของกองทนุรวม 
ในกรณีที5กองทนุฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที5เป็นสาระสาํคญัของสญัญาจะซื Aอจะขาย
ที5ดินและอาคาร หรือผิดคํารับรองที5เป็นสาระสาํคญัตามที5ให้ไว้ในสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดิน
และอาคาร และกองทนุไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 
30 วนันบัจากวนัที5กองทนุได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทถึงเหตแุหง่การผิดสญัญา
นั Aน (ทั Aงนี A บริษัทอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปได้ไมเ่กิน 30 วนั หากการผิด
สญัญาดงักลา่วไมเ่สี5ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายร้ายแรงตอ่บริษัท) หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที5คูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทั Aงนี A เว้นแตก่ารผิดสญัญาดงักลา่วเกิดจากเหตสุดุวิสยั 

 อยา่งไรก็ดี ในกรณีที5การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอ ไมส่ามารถกระทําได้
เนื5องจากความผิดของกองทนุ ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานี Aทนัที เว้นแตเ่ป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือ เว้นแตเ่กิดจากการที5บริษัทไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื5อนไขที5ระบไุว้ใน
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร 

การเลกิสญัญา
และการเรียก
คา่เสยีหาย 

1. กองทนุมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี A โดยบอกกลา่วให้แก่บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร และ/หรือเรียก
คา่เสยีหายจากบริษัท ในกรณีที5มีเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของบริษัท 
2. กองทนุมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี A โดยบอกกลา่วให้แก่บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน
กรณีที5บริษัทได้ตกลงประนอมหนี A หรือถกูศาลสั5งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูฟ้องเป็นบคุคล
ล้มละลาย หรือถกูศาลสั5งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั Aนตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือมี
การร้องขอให้ฟืAนฟกิูจการของบริษัทตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที5เกี5ยวข้องซึ5งกองทนุรวมมี
ความเห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญานี Aของบริษัท 
3. บริษัทมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี A โดยบอกกลา่วให้แก่กองทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี A และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากกองทนุได้ ใน
กรณีที5มีเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของกองทนุ 
4. ให้สญัญาฉบบันี Aเป็นอนัสิ Aนผลทนัที ในกรณีดงัตอ่ไปนี A โดยที5คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จา่ย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื5นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งได้ 
เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื5น  
• เมื5อไมส่ามารถโอนกรรมสิทธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายในระยะเวลาที5กําหนด โดยเหตสุดุวิสยั 
หรือเหตอืุ5นใดอนัมิใช่ความผิดของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ5ง และคู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  
• เมื5อคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี A 
5. คูส่ญัญามีสทิธิเลกิสญัญาเมื5อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สนิที5จะซื Aอด้อยคา่
ลงอยา่งมีนยัสาํคญัหรือเป็นอปุสรรคที5ทําให้กองทนุไมส่ามารถดาํเนินกิจการได้ตาม
วตัถปุระสงค์ที5กําหนดไว้ในโครงการ 

2. สัญญาซื )อขายสังหาริมทรัพย์ 
คูส่ญัญา กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (กองทนุ) และ บริษัท เซ็นหลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั (บริษัท) 
สงัหาริมทรัพย์ เครื5องมือและอปุกรณ์ซึ5งจําเป็นและสมควรสาํหรับใช้ในการดาํเนินกิจการโครงการ 
ราคาซื Aอขาย
สงัหาริมทรัพย์ 

คูส่ญัญาตกลงซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ในราคาสทุธิ 2,840,218.62 บาท (สองล้านแปดแสนสี5
หมื5นสองร้อยสบิแปดบาทหกสบิสองสตางค์) (ราคาที5รวมภาษีมลูคา่เพิ5ม) โดยกองทนุรวมจะ
ชําระราคาซื Aอขายดงักลา่วทั Aงสิ Aนเมื5อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิbที5ดินและอาคารตาม
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร 
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การโอน
กรรมสทิธิbใน
สงัหาริมทรัพย์ 

คูส่ญัญาตกลงให้มกีารโอนกรรมสทิธิbในสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันี Aเมื5อมกีารโอน
กรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคารเสร็จสมบรูณ์ โดยบริษัท
ตกลงรับผิดชอบในภาระหนี Aสนิ คา่ใช้จา่ย คา่บํารุงรักษา และภาระผกูพนัใดๆ ที5เกี5ยวกบัหรือ
เกี5ยวเนื5องกบัการบํารุงรักษาสงัหาริมทรัพย์ที5เกิดขึ Aนและยงัคงค้างชําระอยูก่่อนวนัโอนกรรมสทิธิb  

คา่ธรรมเนียม
และภาษีอากร 

บริษัทตกลงจะรับผิดชอบสาํหรับบรรดาคา่ธรรมเนียม ที5เกิดขึ Aนหรืออาจเกิดมขีึ Aนเนื5องจาก
การดาํเนินการใดๆ เพื5อให้กองทนุได้มาซึ5งกรรมสทิธิbในสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทตกลง
รับผิดชอบคา่ภาษีมลูคา่เพิ5มที5เกิดขึ Aนจากการซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ 

เหตผิุดนดัผิด
สญัญา 

คูส่ญัญาตกลงให้เหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึ5งตามที5ระบดุงัตอ่ไปนี A เป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา
ซึ5งให้สทิธิแก่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ5งในการบอกเลกิสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์และ/หรือ
เรียกคา่เสยีหายจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งได้   

เหตผิุดนดัผิด
สญัญา (ตอ่) 

• เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของบริษัท 
ในกรณีที5บริษัทฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงตามที5ระบไุว้ในสญัญาซื Aอขาย
สงัหาริมทรัพย์ หรือคาํรับรองที5ให้ไว้ในสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ไมถ่กูต้องหรือไม่
ครบถ้วนในสว่นที5เป็นสาระสาํคญั  และบริษัทไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 วนั นบัจากวนัที5ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุถึง
เหตแุหง่การผิดสญัญานั Aน (ทั Aงนี A กองทนุอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปได้ไม่
เกิน 30 วนั หากการผิดสญัญาดงักลา่วไมเ่สี5ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่ง
ร้ายแรงตอ่กองทนุ) หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที5กองทนุกําหนด ทั Aงนี A เว้นแตก่ารผิดสญัญา
ดงักลา่วเกิดจากเหตสุดุวิสยั  
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที5การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้สญัญาจะซื Aอจะ
ขายที5ดินและอาคาร ไมส่ามารถกระทําได้เนื5องจากความผิดของบริษัท ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดั
ตามสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ทนัที เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั หรือ เว้นแตเ่กิดจากการที5
กองทนุไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื5อนไขที5ระบไุว้ในสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ 
• เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของกองทนุ 
ในกรณีที5กองทนุฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที5เป็นสาระสาํคญัของสญัญาซื Aอขาย
สงัหาริมทรัพย์ หรือผิดคาํรับรองที5เป็นสาระสาํคญัตามที5ให้ไว้ในสญัญาซื Aอขาย
สงัหาริมทรัพย์ และกองทนุไมส่ามารถดาํเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา
ภายใน 30 วนันบัจากวนัที5กองทนุได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท ถึงเหตแุหง่การ
ผิดสญัญานั Aน (ทั Aงนี A บริษัท อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปได้ไมเ่กิน 30 วนั 
หากการผิดสญัญาดงักลา่วไมเ่สี5ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่
บริษัท) หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที5คูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทั Aงนี A เว้นแต ่การผิดสญัญา
ดงักลา่วเกิดจากเหตสุดุวิสยั 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที5การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้สญัญาจะซื Aอจะขาย
ที5ดินและอาคาร ไมส่ามารถกระทําได้เนื5องจากความผิดของกองทนุ ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตาม
สญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ทนัที เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั หรือ เว้นแตเ่กิดจากการที5บริษัทไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื5อนไขที5ระบไุว้ในสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ 

การเลกิสญัญา
และการเรียก
คา่เสยีหาย 

1. กองทนุมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี A โดยบอกกลา่วให้แก่บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี A และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากบริษัท ในกรณีที5
มีเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของบริษัท 
2. กองทนุมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี A โดยบอกกลา่วให้แก่บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ในกรณีที5บริษัทได้ตกลงประนอมหนี A หรือถกูศาลสั5งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูฟ้องเป็น
บคุคลล้มละลาย หรือถกูศาลสั5งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั Aนตอนการเลกิบริษัท การชําระ
บญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืAนฟกิูจการของบริษัทตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที5เกี5ยวข้องซึ5ง
กองทนุมีความเห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการปฏิบตัติามสญัญานี Aของบริษัทฯ 
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3. บริษัทมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี A โดยบอกกลา่วให้แก่กองทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี A และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากกองทนุได้ ใน
กรณีที5มีเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของกองทนุ 
4. ให้สญัญาฉบบันี Aเป็นอนัสิ Aนผลทนัที ในกรณีดงัตอ่ไปนี A โดยที5คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จา่ย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื5นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งได้ 
เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื5น  

การเลกิสญัญา
และการเรียก
คา่เสยีหาย (ตอ่) 

• เมื5อไมส่ามารถโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและ
อาคาร ภายในระยะเวลาที5กําหนดในสญัญาดงักลา่ว โดยเหตสุดุวิสยั หรือเหตอืุ5นใดอนัมใิช่
ความผิดของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ5ง และคูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  
• เมื5อคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี A 
5. คูส่ญัญามีสทิธิเลกิสญัญาเมื5อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคารด้อยคา่ลงอยา่งมีนยัสาํคญัหรือเป็นอปุสรรคที5ทําให้
กองทนุไมส่ามารถดําเนินกิจการได้ตามวตัถปุระสงค์ที5กําหนดไว้ในโครงการ 

3. สัญญาตกลงกระทาํการ 
คูส่ญัญา กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (กองทนุ) และ บริษัท เซ็นหลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั (บริษัท) 
ข้อตกลงรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยภายใต้
สญัญาแตง่ตั Aง
ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และ
คา่ใช้จา่ยที5เกี5ยวกบั
การบริหารอาคาร 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัที5จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร บริษัทตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี A 
(ก) คา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่าย คา่ดําเนินการ คา่ธรรมเนียม
และภาษีอากร หรือเงินจํานวนใดๆ ที5เกี5ยวกบัหรือเกี5ยวเนื5องกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ภายใต้ข้อกําหนดและเงื5อนไขของสญัญาแตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
(ข) คา่ใช้จา่ยที5เกี5ยวกบัการบริหารจดัการภายในอาคาร อนัได้แก่ คา่นํ Aา คา่ไฟฟ้า คา่
โทรศพัท์สว่นกลาง (ยกเว้นพื Aนที5สว่นที5มีผู้ เช่า) คา่ผู้บริหารอาคาร คา่เจ้าหน้าที5รักษา
ความปลอดภยั คา่แมบ้่านเพื5อดแูลรักษาความสะอาดทั Aงภายในและภายนอกอาคาร คา่
ยาฆา่แมลงรวมถึงคา่เก็บขยะ คา่ดแูลภมูิทศัน์ของอาคาร คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาลฟิท์ 
เครื5องปรับอากาศ เครื5องสบูนํ Aา และงานระบบตา่งๆ ที5ยดึติดตรึงตรากบัอาคาร ซึ5งรวมทั Aง
คา่แรงและคา่ของคา่ธรรมเนียมวชิาชีพที5เกี5ยวข้องกบัอาคารตามที5กฎหมายกําหนด เช่น 
คา่จดัทําอนรัุกษ์พลงังาน คา่ผู้ตรวจสอบอาคาร คา่ทดสอบการหนีไฟ คา่ดแูลระบบจอด
รถ (หากม)ี คา่กระดาษชําระ คา่นํ Aายาทําความสะอาด รวมถึงคา่ของใช้สิ Aนเปลอืงที5ใช้ใน
อาคาร คา่อปุกรณ์สาํนกังาน และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อื5นๆ ที5เกี5ยวข้องกบัอาคาร 
2. บริษัทตกลงสง่มอบเงินจํานวน 12,000,000.00 บาท (สบิสองล้านบาท) ซึ5งเป็นเงินที5
บริษัทคาดวา่จะใช้ชําระคา่ตอบแทนและคา่ใช้จา่ยที5ระบใุนข้อ 1. (ก) และ (ข) ลว่งหน้า
เป็นระยะเวลาลว่งหน้า 1 ปี ไว้แก่กองทนุ เพื5อใช้ชําระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้น โดยนํา
ฝากเข้าบญัชีของกองทนุ ตามที5กองทนุจะได้แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า 
3. ในกรณีที5จํานวนเงินเพื5อการชําระคา่ใช้จ่ายที5บริษัทได้สง่มอบให้แก่กองทนุรวมในข้อ 
2 ไมเ่พียงพอที5จะใช้ชําระคา่ใช้จา่ยที5ระบไุว้ในข้อ 1 บริษัทตกลงวา่จะสง่มอบเงินเพื5อ
การชําระคา่ใช้จ่ายเพิ5มเตมิให้แกก่องทนุรวมภายใน 30 วนันบัแตว่นัที5กองทนุรวมได้
แจ้งให้บริษัททราบถึงคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 
 

ข้อตกลงรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยเกี5ยวกบัการ
จดทะเบียนอาคารชดุ
และนิติบคุคลอาคาร 

ในกรณีที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุมีมตใิห้กองทนุจดทะเบียนอาคารสาํนกังานโครงการ
ศาลาแอทสาทรเป็นอาคารชดุและนิติบคุคลอาคารชดุตามกฎหมายที5เกี5ยวข้องภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นบัแตว่นัที5จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอ บริษัทตกลงเป็น
ผู้ดําเนินการและรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ที5เกี5ยวข้องกบัการจดทะเบียนดงักลา่วแทนกองทนุ 
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การประกนัรายได้คา่
เช่าและคา่บริการจาก
การนําอาคารออกให้
เช่าแก่ผู้ เชา่เป็น
ระยะเวลา 2 ปี 

1. ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัแตว่นัที5จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร บริษัทรับประกนัวา่กองทนุจะมีรายได้คา่เช่าและ
คา่บริการไมน้่อยกวา่ 25,000,000 บาท (ยี5สบิห้าล้านบาท) และ ณ วนัที5ทําสญัญาฉบบันี A 
บริษัทตกลงสง่มอบเงินจํานวน 25,000,000 บาท (ยี5สบิห้าล้านบาท) ไว้แก่กองทนุ เพื5อ
เป็นหลกัประกนัรายได้ของกองทนุ โดยนําฝากเข้าบญัชีของกองทนุ ตามที5กองทนุจะได้
แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า ทั Aงนี A กองทนุมีสทิธิที5จะเบิกใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การประกนัรายได้คา่
เช่าและคา่บริการจาก
การนําอาคารออกให้
เช่าแก่ผู้ เชา่เป็น
ระยะเวลา 2 ปี (ตอ่) 

2. เมื5อครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี กองทนุตกลงคืนเงินประกนัตามข้อ 1. (ซึ5งรวมถึง
ดอกเบี Aยที5เกิดจากเงินประกนัดงักลา่ว) ทั Aงจํานวนให้แก่บริษัท อยา่งไรก็ด ีในกรณีที5
กองทนุมีรายได้คา่เช่าและคา่บริการรวมกนัน้อยกวา่ 25,000,000 บาท (ยี5สบิห้าล้าน
บาท) กองทนุตกลงคืนเงินจากการนําเงินประกนัตามข้อ 1. (ซึ5งรวมถึงดอกเบี Aยที5เกิด
จากเงินประกนัดงักลา่ว) หกัเงินสว่นตา่งให้แก่บริษัท*  
3. ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัแตว่นัที5จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิbในทรัพย์สนิที5จะซื Aอภายใต้
สญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร หากกองทนุมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ โดยเป็นเงินปันผลที5เกิดจากผลการดําเนินงานของกองทนุเฉพาะในปีแรกเทา่นั Aน 
บริษัทตกลงจะนําเงินปันผลดงักลา่วไปหกัออกจากเงินที5กองทนุจะชําระคืนให้บริษัท 
*เงินสว่นตา่ง หมายถึง เงินที5ได้จากการนําเงินประกนัตามข้อ 1. (ซึ5งรวมถึงดอกเบี Aยที5เกิดจากเงิน
ประกนัดงักลา่ว) หกัรายได้คา่เชา่และคา่บริการที5กองทนุได้รับจริงภายในกําหนดระยะเวลา 2 ปี 

เหตผิุดนดัผิดสญัญา บริษัทฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึ5งของสญัญาฉบบันี A สญัญาจะซื Aอจะ
ขายที5ดินและอาคาร หรือสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทไมส่ามารถดําเนินการ
แก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 วนันบัจากวนัที5ได้รับแจ้งหรือทราบถึง
เหตแุหง่การผิดสญัญานั Aนหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที5คูส่ญัญาได้ตกลงกนัให้ถือเป็นเหตุ
ผิดนดัตามสญัญาฉบบันี A ซึ5งให้สทิธิแก่กองทนุในการเรียกคา่เสยีหายจากบริษัทได้ เว้น
แตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั หรือเว้นแตใ่นกรณีที5การไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื5อนไขที5ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี Aเป็นผลเนื5องมาจากการที5กองทนุในฐานะคูส่ญัญาของสญัญาจะซื Aอจะ
ขายที5ดินและอาคาร หรือสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ ไมป่ฏิบตัิหน้าที5ตามที5กําหนดไว้
ในสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร หรือสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ 
ทั Aงนี A ในกรณีที5กองทนุใช้สทิธิเลกิสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและอาคาร หรือสญัญาซื Aอ
ขายสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื5อนไขของสญัญาจะซื Aอจะขายที5ดินและ
อาคาร หรือสญัญาซื Aอขายสงัหาริมทรัพย์ กองทนุมีสทิธิใช้เหตดุงักลา่วถือเป็นเหตเุลกิ
สญัญาภายใต้สญัญาฉบบันี Aเช่นกนั 

การเลกิสญัญาและ
การเรียกคา่เสยีหาย 

กองทนุมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี Aโดยบอกกลา่วให้แก่บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี A และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากบริษัทได้ 

 
3.2.7. จุดเด่นของอาคารศาลาแอทสาทร 

1) ทาํเลที�ตั )ง 
อสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุจะลงทนุตั Aงอยูใ่นบนถนนสาทร ซึ5งเป็นยา่นศนูย์กลางทางธุรกิจและการเงิน 
(Central Business District) ที5สาํคญัของประเทศไทย โดยเป็นที5ตั Aงของสาํนกังานตลอดจนตวัแทนของ
สถาบนัการเงินชั Aนนําตา่งๆ ของโลกมากมาย และยงัเป็นที5ตั Aงของโรงแรมชั Aนนําตลอดจนและที5พกัอาศยั
คอนโดมิเนียมระดบัห้าดาวมากมาย นอกจากนี A บริเวณดงักลา่วยงัเพียบพร้อมไปด้วยการคมนาคมที5
สะดวกและสาธารณปูโภคที5เป็นระบบ และอยูใ่นบริเวณโครงขา่ยสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
(BTS) ตลอดจนทางขึ Aนลงทางดว่น  
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2) กองทุนรวมที�ถอืกรรมสิทธิ?ในอสังหาริมทรัพย์ (Freehold) 
กองทนุจะลงทนุในที5ดินและอาคารศาลาแอทสาทร โดยการรับโอนกรรมสทิธิbในที5ดินและอาคารดงักลา่ว
จากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ5งการที5กองทนุมกีรรมสทิธิbโดยสมบรูณ์นั Aน ในอนาคตหากราคา
อสงัหาริมทรัพย์นี Aปรับเพิ5มขึ Aน กองทนุก็สามารถขายอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วออกไปได้ โดยจะได้รับกําไร
จากมลูคา่ที5เพิ5มขึ Aนของทรัพย์สนินอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรูปของคา่เช่าแตเ่พียงอยา่งเดียว  

3.2.8. การทาํธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
1. กองทนุรวมจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที5มีบริษัท เซ็นหลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากดั และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ

อยูก่่อนวนัที5กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 
2. บริษัท เซ็นหลยุส์ โฮลดิ Aงส์ จํากัด และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท เซ็นหลุยส์ โฮลดิ Aงส์ จํากัด อาจ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไม่เกินหนึ5งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที5จําหน่ายได้แล้ว
ทั Aงหมด  

การลงทุนในอนาคต 
สาํหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุเพื5อให้ได้มาและมีไว้ซึ5งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์เพื5อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรืออสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื5นใด ที5ตั Aงอยูใ่นประเทศไทยที5มศีกัยภาพและ
สามารถจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วได้ โดยการให้เช่าหรือจําหนา่ยในราคาที5เหมาะสม โดยในเบื Aองต้นจะมุง่เน้นการ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึ5งอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอพาร์ทเมนท์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ และอาคารสาํนกังาน ทั Aงนี A รวมถงึโครงการที5อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื5นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื5นตามที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4. หลักเกณฑ์การลงทุน  
4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี A  
4.1.1 ต้องมกีารวเิคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื Aอหรือเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เพื5อ

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
4.1.2 อสงัหาริมทรัพย์ที5จะลงทนุต้องตั Aงอยูใ่นประเทศไทย มีทางเข้าออกที5ดีและเหมาะสมตามสภาพ 
4.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที5ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยูใ่นสภาพที5เหมาะสมตอ่การจดัหาผลประโยชน์ได้ ในกรณีที5

เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที5ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 80 ของมลูคา่โครงสร้างอาคาร โดยได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ โดยไมร่วมมลูคา่ที5ดิน
และมลูคา่ระบบวศิวกรรมประกอบอาคารทั Aงหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

4.1.4 ต้องเป็นการลงทนุโดยการซื Aอหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ5งสทิธิเก็บกินหรือสทิธิเหนือพื Aนดิน โดย
ผู้มีกรรมสทิธิbหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วยินยอมที5จะขาย ให้เชา่ หรือให้สทิธิใน
อสงัหาริมทรัพย์นั Aน 

4.1.5 อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่
จะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไมเ่ป็นที5ดินวา่งเปลา่ เว้นแตจ่ะแสดงได้วา่จะเป็นประโยชน์ที5จะสง่เสริมให้เกิดรายได้แก่
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะไมทํ่าสญัญาเช่าที5มีข้อตกลงหรือเงื5อนไขที5ก่อให้เกิดหน้าที5มากกวา่
หน้าที5อนัเป็นปกติที5ผู้ เช่าพงึต้องกระทําเมื5อสญัญาเช่าสิ Aนสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วง เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนั
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเชา่จากบคุคลดงัตอ่ไปนี A 
(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสทิธิที5จะให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์นั Aนได้ ทั Aงนี A ในกรณีที5อสงัหาริมทรัพย์ที5เชา่เป็นที5ดิน 

ที5ดินนั Aนจะต้องมีการออกโฉนดที5ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว  
(2) ในกรณีที5เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที5เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ5งปลกูสร้างที5ผู้ให้

เช่าไมไ่ด้เป็นผู้มีกรรมสิทธิbตามโฉนดที5ดินหรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ บริษัท
จดัการต้องจดัให้มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบี Aยของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกนัภยัเป็น



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 14                                                                                20/7/2011 

ผู้ รับประกนัความเสยีหายที5อาจเกิดขึ Aนจากการบอกเลกิสญัญาของบคุคลดงักลา่ว หรือในกรณีที5มิได้จดัให้มี
ผู้ รับประกนัความเสยีหายเพื5อป้องกนัความเสยีหายเช่นวา่นั Aน บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสี5ยงให้ผู้ลงทนุ
ทราบโดยต้องระบไุว้ในหนงัสอืชี Aชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัถึงผลกระทบที5อาจจะเกิดขึ Aนกบัผลประกอบการ
ของกองทนุรวม หากผู้มีกรรมสทิธิbตามโฉนดที5ดินหรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์
บอกเลกิสญัญา 

4.1.8 บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสิ Aนรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี A  
(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ Aนอายโุครงการ หรือ 
(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.1.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุไว้อยา่ง
น้อย 1 ปี เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี A 
(1) การประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสยีของกองทนุรวมที5มีตอ่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที5ลงทนุ เพื5อคุ้มครองความเสยีหายที5จะเกิดขึ Aนกบักองทนุรวมอนัเนื5องมาจากการ
เกิดวินาศภยัตอ่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทั Aงนี A โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกที5อาจได้รับความเสยีหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ5งปลกูสร้าง ทั Aงนี A ในกรณีที5ผู้ให้เชา่หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม หรือผู้ เช่า
อสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวมได้ทําประกนัภยันั Aนไว้แล้ว บริษัทจดัการสามารถทําประกนัภยัความรับผิด
เฉพาะกรณีที5กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี Aยให้ต้องรับผิด 

(3) การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ให้เอาประกนัตลอดระยะเวลาที5กองทนุรวมมีกรรมสทิธิbหรือสทิธิ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นั Aน  

4.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย  
(1) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะลงทนุในราคาที5ไมส่งูกวา่

ราคาที5เปิดเผยไว้ในรายละเอียดของโครงการ และหากราคาที5จะลงทนุซึ5งเปิดเผยไว้ในรายละเอียด
โครงการสงูกวา่ราคาที5ได้จากรายงานการประเมินคา่ตํ5าสดุ เกินร้อยละ 10 ของราคาที5ได้จากรายงานการ
ประเมินคา่ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะชี Aแจงข้อเท็จจริงและเหตผุลที5ลงทนุในราคานั Aนในหนงัสอืชี Aชวน  

(2) การขายอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุ บริษัท
จดัการจะกระทําโดยเปิดเผยและให้โอกาสผู้ ที5ประสงค์จะรับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์อยา่งเสมอภาคกนั หากการขายอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มี
ราคาที5ตํ5ากวา่ราคาที5ได้จากรายงานการประเมินคา่สงูสดุ เกินร้อยละ 10 ของราคาที5ได้จากรายงานการ
ประเมินคา่ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะชี Aแจงข้อเท็จจริงและเหตผุลที5ขายอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ในราคาดงักลา่วไว้ในหนงัสอืสรุปข้อมลูสาํคญัตามหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิตามข้อ (1) และ (2) จะจดัทําขึ Aนลว่งหน้าก่อนการ
ลงทนุในหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วได้ไมเ่กิน 6 เดือน ทั Aงนี A 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิใหมห่ากภายในระยะเวลาดงักลา่วมลูคา่ทรัพย์สนิที5ทํา
การประเมินมีการเปลี5ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.1.12 การทําธุรกรรมกบับคุคลที5เกี5ยวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี A 
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(ก) การลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ5งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพื5อกองทนุรวมกบับคุคลที5
เกี5ยวข้องภายหลงัจากการลงทนุครั Aงแรก หากมลูคา่ของธุรกรรมดงักลา่ว ที5กองทนุรวมทํากบับคุคลที5
เกี5ยวข้องซึ5งเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัภายในรอบระยะเวลาหกเดือนใดมมีลูคา่รวมกนัตั Aงแตห่นึ5งร้อยล้าน
บาท หรือตั Aงแตร้่อยละสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมขึ Aนไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ5ากวา่ 
บริษัทจดัการจะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี A ก่อนทําธุรกรรมดงักลา่ว 
(1) ในกรณีที5การขอมตกิระทําโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับมตเิกินกึ5งหนึ5ง

ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดที5มีสทิธิออกเสยีงของโครงการจดัการกองทนุรวม
ดงักลา่ว 

(2) ในกรณีที5การขอมตกิระทําโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับมติไมน้่อยกวา่สามในสี5
ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั Aงหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยในการ
ประชมุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื5อขอมตดิงักลา่ว จะต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน้่อยกวา่ยี5สบิห้าคนหรือไม่
น้อยกวา่กึ5งหนึ5งของจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั Aงหมด ทั Aงนี A จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มาประชมุ
ดงักลา่วต้องมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ5งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Aงหมดของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักลา่ว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

การนบัมตติามวรรคหนึ5ง ห้ามมิให้บริษัทจดัการนบัจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มีสว่นได้เสยี
ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ5งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์รวมในมติดงักลา่ว 
ในกรณีที5บคุคลที5เกี5ยวข้องตามวรรคหนึ5งเป็นบคุคลที5เกี5ยวข้องกบับริษัทจดัการ ให้บริษัทจดัการแนบ
เอกสารการตรวจสอบและรับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามข้อ (ข) ไปพร้อมกบัหนงัสอืขอ
มติหรือหนงัสอืนดัประชมุตามวรรคหนึ5งด้วย 
การพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามวรรคหนึ5ง ให้เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัตั Aงกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุ
สว่นบคุคล 

(ข) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุครั Aงแรกกบับคุคลที5
เกี5ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่การลงทนุดงักลา่วเป็นธรุกรรมในลกัษณะที5เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธรุกรรม
กบัลกูค้าทั5วไปที5มิได้มีความเกี5ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions)   

4.1.13 บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื Aนที5โดยตรง หรือให้เชา่แก ่
ผู้ประกอบกิจการอื5นเพื5อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์  ทั Aงนี A ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี A 

(1) หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจดัการจะนําอาคารดงักลา่วให้เชา่แก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม
เทา่นั Aน 

(2) หากเป็นการให้เชา่พื Aนที5และมีการจดัหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิส  
อพาร์ทเมนท์ (service apartment) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี A 
(ก) ดําเนินการให้กองทนุรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื Aนที5และการให้เช่าเครื5องใช้อปุกรณ์ตกแตง่ที5

เกี5ยวเนื5องโดยตรงจากการให้เช่าพื Aนที5นั Aน เช่น ชดุรับแขก ชดุครัว เครื5องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายได้ทั Aงหมดที5ได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั Aนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ  
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(ข) รายงานผลการดาํเนินงานเกี5ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแตล่ะอาคารให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ Aนรอบปีบญัชี  

(ค) หากกองทนุรวมมีรายได้น้อยกวา่ที5กําหนดตาม (ก) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ประกอบกิจการ
รายอื5นนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาผลประโยชน์ หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว หรือเลกิกองทนุรวม ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ Aนรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
และแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5บริษัทจดัการได้
ดําเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จ 

4.1.14 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้
ทั Aงหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี A 
(ก) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที5สิ Aนอายโุครงการ หรือ 
(ข) เมื5อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2 การลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น  
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ5งทรัพย์สนิอยา่งใดอยา่งหนึ5งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี Aเพื5อการบริหารสภาพคลอ่ง
ของกองทนุรวม  
(1) พนัธบตัรรัฐบาล 
(2) ตั|วเงินคลงั 
(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที5สถาบนัสินเชื5อเพื5อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Aงขึ Aนเป็นผู้

ออก 
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื5อที5อยูอ่าศยั 
(5) บตัรเงินฝากที5ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทั Aงนี A หากเป็นบตัรเงินฝากที5มีการจา่ยผลตอบแทนหรือการ

ชําระเงินลงทนุอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการ
ลงทนุ 

(6) ตั|วแลกเงินหรือตั|วสญัญาใช้เงินที5ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ สถาบนัสนิเชื5อเพื5อธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื5อการฟืAนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั
โอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี Aย หรือผู้คํ Aาประกนั ทั Aงนี A หากเป็นตั|วแลกเงินหรือตั|วสญัญาใช้เงินที5มกีารจา่ยผลตอบแทน
หรือการชําระคืนเงินลงทนุอ้างอิงกบัตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการ
ลงทนุ 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที5จะซื Aอหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี A หรือกองทนุรวมอื5นที5มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี Aหรือเงินฝาก 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ ตามเงื5อนไขดงัตอ่ไปนี A 

(ก) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศที5อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหนว่ยงาน
กํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื Aอขายหลกัทรัพย์ที5เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที5มี
การซื Aอขายในตลาดซื Aอขายหลกัทรัพย์ที5เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที5มีทรัพย์สนิเชน่เดียวกบัทรัพย์สนิที5กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศที5จดัตั Aงขึ Aนเพื5อผู้ลงทนุทั5วไป 
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(10) สญัญาซื Aอขายลว่งหน้า โดยมวีตัถปุระสงค์เพื5อป้องกนัความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ Aนจากการลงทนุ ทั Aงนี A ในกรณีที5
สญัญาซื Aอขายลว่งหน้ามีสนิค้าหรือตวัแปรอื5นใดที5มใิช่ราคาหลกัทรัพย์ อตัราแลกเปลี5ยนเงิน อตัราดอกเบี Aย ดชันี
ทางการเงิน ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรืออนัดบัความนา่เชื5อถือของหลกัทรัพย์ที5เป็นตราสารแหง่หนี A สญัญาซื Aอขาย
ลว่งหน้าดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

(11) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื5นใดที5มใิช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื5น 
ตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

การลงทนุในหรือมีไว้ซึ5งทรัพย์สนิตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที5นิติบคุคลใดนิติบคุคลหนึ5งเป็นผู้ออก  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี Aย ผู้คํ Aาประกนั หรือผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมลูคา่รวมกนัทั Aงสิ Aนไมเ่กิน 
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตใ่นชว่งระยะเวลาดงัตอ่ไปนี A 
(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 
(ข) ช่วงระยะเวลา 60 วนัก่อนวนัจา่ยเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม  
การคาํนวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคสอง มใิห้นบัรวมตั|วแลกเงินหรือตั|วสญัญาใช้เงินที5กองทนุเพื5อการฟืAนฟแูละ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ Aาประกนั โดยต้องเป็นการรับอาวลัแบบไมม่ี
เงื5อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี Aย หรือคํ Aาประกนัเงินต้นและดอกเบี Aยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื5อนไข 
ทั Aงนี A ในการจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึ5งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื5นใดที5มใิช่อสงัหาริมทรัพย์ เพื5อเป็นสนิทรัพย์สภาพ
คลอ่งของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงผู้จดัการกองทนุที5ได้รับความเห็นชอบและปฏิบตัติามประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื5องดงักลา่ว เพื5อรับผิดชอบเกี5ยวกบัการจดัการลงทนุดงักลา่ว 

เงื�อนไขเพิ�มเติม 
การลงทนุในหรือมีไว้ซึ5งทรัพย์สนิ และการหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิตามที5ระบไุว้ในข้อ 4.1 ข้อ 4.2 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื5นๆ ที5เกี5ยวข้อง 
ในการบริหารจดัการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิตา่งๆ ที5กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้นั Aน กองทนุรวมอาจปรับปรุง 
เปลี5ยนแปลง พฒันา เพิ5มศกัยภาพในทรัพย์สนิตา่งๆ ดงักลา่วได้ ไมว่า่จะเป็นเพื5อการให้เช่าพื Aนที5โดยตรง หรือให้เชา่แก ่
ผู้ประกอบกิจการเพื5อนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ รวมถึงการดาํเนินธุรกิจให้เชา่ทรัพย์สนิ เพื5อวตัถปุระสงค์ตา่งๆ 
และ/หรือเพื5อการจําหนา่ย จ่าย โอน ทั Aงโครงการ และ/หรือเพื5อการแบง่จําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบับคุคลทั5วไป 
นอกจากนี Aกองทนุรวมอาจดาํเนินการก่อสร้างหรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รวมถงึการขอ หรือรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง หรือ
ใบอนญุาตอื5นใดที5จําเป็นเพื5อประโยชน์ของทรัพย์สนิ เช่น ใบอนญุาตตอ่เติมอาคาร เป็นต้น ทั Aงนี A การดาํเนินการใดๆ เพื5อ
ประโยชน์ของกองทนุรวมตามที5ผู้จดัการกองทนุรวมหรือคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร แตท่ั Aงนี Aจะต้องไมเ่ป็นการ
ขดัตอ่ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื5อนไขที5กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด 
อนึ5ง ในกรณีที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื5นที5มีอํานาจตามกฎหมาย จะมีคําสั5ง 
ประกาศ กําหนด แก้ไข เปลี5ยนแปลง เพิ5มเติม สั5งการ ผอ่นผนั หรือเห็นชอบเป็นอยา่งอื5น กองทนุรวมจะขยายขอบเขตของ
หลกัเกณฑ์การลงทนุและการหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนั Aน โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว 
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5. ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจดัการมีนโยบายที5จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Aง ดงันี A 
1. ในกรณีที5กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน

อตัราไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที5ไมร่วมกําไรที5ยงัไมเ่กิดขึ Aนจากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั Aน 

2. ในกรณีที5กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
จากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยได้ 

ทั Aงนี A การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะทําได้ก็ตอ่เมื5อเป็นการจ่ายเงินปันผลที5ไมทํ่าให้กองทนุรวมเกิดการขาดทนุสะสม
เพิ5มขึ Aนในรอบระยะเวลาบญัชีที5มีการจา่ยเงินปันผลนั Aน  
บริษัทจดัการจะดาํเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ Aนรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปีหรืองวดการดาํเนินงานอื5นใดที5จะจ่ายเงินปันผล เว้นแตก่รณีที5มีเหตจํุาเป็นให้ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทจดัการไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว อนั
เนื5องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี Aยไมต่ํ5ากวา่ร้อยละเจ็ดครึ5งตอ่ปีนบัแต่
วนัที5ครบกําหนดเวลานั Aนจนถงึวนัที5บริษัทจดัการจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ทั Aงนี A สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามที5ระบไุว้ข้างต้น เว้นแตก่รณีที5
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื5นใดที5มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไข เปลี5ยนแปลง เพิ5มเติม ประกาศ กําหนด สั5งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื5น บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั Aนโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ5มเติม
โครงการ 

เงื�อนไขเพิ�มเติม 
ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที5จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมมีลูคา่ตํ5ากวา่หรือเทา่กบั 
0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะไมจ่่ายเงินปันผลในครั Aงนั Aนและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ Aนรอบ
ปีบญัชี 

5.2 วิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
1. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุเพื5อการจ่ายเงินปันผล วนั

จ่ายเงิน 
ปันผล และอตัราเงินปันผล ดงันี A 
(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 1 วนั 
(ข) ปิดประกาศไว้ในที5เปิดเผย ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
(ค) สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มีชื5ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุของนายทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหนว่ยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 
(ง) แจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบตามหลกัเกณฑ์ที5ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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2. บริษัทจดัการจะถือจํานวนหนว่ยลงทนุ ณ วนัสิ Aนงวดบญัชีที5จ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอตัราเงินปันผลที5
จ่าย 

3. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มีชื5อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของนายทะเบียน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุเทา่นั Aน โดยจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมสั5งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที5อยูที่5ระบใุนใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือโดย
การนําฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที5ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ หรือตามวิธีที5นายทะเบียน
เห็นสมควร 
ทั Aงนี A หากปรากฏวา่มีบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนันั Aนจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหนว่ย
ลงทนุในสว่นที5เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด เว้นแตเ่ป็นบคุคลที5เข้าข้อยกเว้น
ตามข้อ 6.1 (ก) (ข) หรือ (ค) โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที5ระบใุนข้อ 6. “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ย
ลงทนุ” 
ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะตรวจสอบหรือดําเนินการให้มกีารตรวจสอบการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ที5เคยเป็นเจ้าของหรือผู้
โอนสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนั หากปรากฏวา่
บคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินอตัราสว่นดงักลา่วแล้ว บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามที5กําหนดวรรคข้างต้น
โดยอนโุลม 

4. ในกรณีที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื5อการอื5นใดนอกจากเพื5อประโยชน์ของกองทนุ
รวม 

6. หลักเกณฑ์และข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  
6.1 กองทนุรวมมีข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงันี A 

6.1.1  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Aงหมด  ยกเว้นเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี A 
(1)  เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี Aซึ5งถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว 

ทั Aงหมด   
(ก)   กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสาํรองเลี Aยงชีพ หรือกองทนุรวม 

เพื5อผู้ลงทนุทั5วไป  
(ข)  นิติบคุคลที5จดัตั Aงขึ Aนตามกฎหมายไทยซึ5งไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล   
(ค)  บคุคลอื5นใดที5ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื5อมเีหตจํุาเป็นและสมควร 

(2)  เป็นบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุซึ5งรับหนว่ยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ
โดยบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุถือหนว่ยลงทนุที5รับไว้ในสว่นที5เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5
จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที5บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

6.1.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเชา่ หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที5กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคล
เดียวกนักบับคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุรวมกนัได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Aงหมด 

6.1.3  กองทนุรวมมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงันี A กองทนุรวมจงึต้องมีผู้ลงทนุตา่งด้าวถือหนว่ยลงทนุได้
ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด   
(1)  ลงทนุเพื5อให้ได้มาซึ5งสทิธิในที5ดินตามประมวลกฎหมายที5ดิน หรือ 
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(2)  ลงทนุเพื5อให้ได้มาซึ5งกรรมสทิธิbในอาคารชดุ ทั Aงนี A เมื5อคาํนวณพื Aนที5ห้องชดุที5กองทนุรวมลงทนุ 
รวมกบัพื Aนที5ห้องชดุที5ถือกรรมสทิธิbโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดยีวกนัอยูก่่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อย
ละ 49 ของพื Aนที5ห้องชดุทั Aงหมดในอาคารชดุนั Aน 

6.2 ภายใต้บงัคบัข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ในกรณีที5ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียว 
กนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  บริษัทจดัการจะดาํเนินการ
ดงัตอ่ไปนี A  
(1)  รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง 

เหตดุงักลา่ว   
(2)  ในการขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื5องใด ๆ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือ 

กลุม่บคุคลเดียวกนันั Aนในสว่นที5เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด รวมในจํานวน
เสยีงในการขอมติ   

(3)  ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั Aนในสว่นที5เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ย
ได้แล้วทั Aงหมด  

(4)  แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุสว่นที5บคุคลดงักลา่วถือเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ 
จํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด 

6.3 ในกรณีที5บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที5ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Aงหมดเป็นบคุคลตามข้อ 6.1.1(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี A 
(1)  รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ 

ถึงเหตดุงักลา่ว  
(2)  ในการขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื5องใด ๆ  บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคล

เดียวกนันั Aนในสว่นที5เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด รวมในจํานวนเสยีงในการ
ขอมต ิ

(3)  ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั Aนในสว่นที5เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5
จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  

(4)  แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในสว่นที5เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5
จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  

6.4 ในกรณีที5บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที5ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่  1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Aงหมดเป็นบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามข้อ 6.1.1(2) บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี A ในช่วงระยะเวลาที5
บคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที5รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  แตท่ั Aงนี Aไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที5รับ
หนว่ยลงทนุ 
(1)  รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 
(2)  ในการขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื5องใด ๆ  บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของบคุคลดงักลา่ว 

ได้เฉพาะในสว่นที5ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  
(3)  จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั Aน 

6.5 ในกรณีที5ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่ผู้ ที5เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์  ผู้ให้เช่าหรือ
ผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ 6.2 โดยอนโุลม 
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6.6 การพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนัตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5  ให้เป็นไปตามประกาศสาํนกังาน 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัตั Aงกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุ
สว่นบคุคล 

6.7 ในกรณีที5ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอื5น  
อนัเป็นการปกปิดหรือําพรางลกัษณะที5แท้จริงในการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที5ประสงค์จะ
ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
เพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตั Aงและจดัการกองทนุรวม 

7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึ5งเป็นเงินที5ได้จากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของโครงการเป็น
กองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการยื5นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื5อขอให้
พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวม 
เมื5อหนว่ยลงทนุได้รับจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถทํา
การซื Aอ/ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที5ตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

8. การโอนหน่วยลงทุน  
8.1 ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมนี Aไมม่ีข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ ทั Aงนี A ต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดตามข้อ 6 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการ
ถือหนว่ยลงทนุ” และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8.2 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 
ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องยื5นคําขอโอนหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
แก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ โดยจะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที5นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

9. การรับชาํระหนี )ด้วยทรัพย์สินอื�น  
หากมีการผิดนดัชําระหนี Aหรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี Aหรือลกูหนี Aตามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถ
ชําระหนี Aได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนี Aด้วยทรัพย์สนิอื5นทั Aงที5เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื5อกองทนุรวมตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการจดัการกองทนุ ดงันี A  
9.1 ก่อนการรับชําระหนี Aด้วยทรัพย์สนิอื5นที5มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครั Aง บริษัทจดัการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจํานวน
หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนั Aนการรับชําระหนี Aด้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ5งตราสารแหง่หนี Aหรือสทิธิเรียกร้องนั Aน 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ5ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เกี5ยวกบัทรัพย์สนิที5กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี A มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี A  
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9.2 เมื5อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี A บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั Aนเพื5อใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที5สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิที5ได้จากการรับชําระหนี A ดงันี A 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที5กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ5งทรัพย์สนิดงักลา่ว

ตอ่ไปเพื5อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที5กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมไีว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหนา่ยทรัพย์สนิ

ดงักลา่วในโอกาสแรกที5สามารถกระทําได้โดยคาํนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในระหวา่งที5
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว
ก็ได้ 

ในกรณีที5มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  
10.1 องค์ประกอบ 

10.1.1 บริษัทจดัการอาจจดัให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจํานวนไมเ่กิน 5 ทา่น ซึ5งได้รับการแตง่ตั Aงหรือ
ถอดถอนโดยบริษัทจดัการทั Aงหมด โดยมีรายละเอียดดงันี A 
(1) ตวัแทนของบริษัทจดัการซึ5งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไมน้่อย

กวา่กึ5งหนึ5งของจํานวนคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม  

(2) กรรมการซึ5งเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ/หรือตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็น
บคุคลที5มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี5ยวกบัการประกอบธุรกิจในอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวม
ลงทนุ 

(3) กรรมการซึ5งเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งถือครองหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ขึ Aนไปของจํานวนหนว่ย
ลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของกองทนุรวม ทั Aงนี A หากเกิดกรณีที5มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 ราย
อยูใ่นอนัดบัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาแตง่ตั Aงตามที5เห็นสมควร  

ทั Aงนี A บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตั Aงกรรมการตาม (2) และ/หรือ (3) หรือไมก็่ได้  
10.1.2 การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการในคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเ่กิน 

3 ปี โดยกรรมการที5พ้นวาระไปแล้วอาจได้รับการแตง่ตั Aงให้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในคณะกรรมการลงทนุได้
อีก นอกจากนี A บริษัทจดัการมีสทิธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได้  

10.1.3 หากตาํแหนง่กรรมการใดๆ เกิดวา่งลงไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงกรรมการเข้าดํารงตําแหนง่
แทนกรรมการที5วา่งลงตามเกณฑ์ที5กําหนดไว้ข้างต้น โดยกรรมการที5ได้รับการแตง่ตั Aงให้มีเวลาอยูใ่นตําแหนง่
เพียงเทา่เวลาที5กรรมการผู้ออกไปนั Aนชอบที5จะอยูไ่ด้ 

10.1.4 กรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะต้องมีหน้าที5 คณุสมบตัิและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด รวมถงึต้องไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ และไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงที5สดุให้จําคกุในความผิดทางอาญาใดๆ  

10.1.5 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี5ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทนุ   
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10.2 รูปแบบการตัดสินใจ 
10.2.1 การเรียกประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการลงทนุ ให้กรรมการลงทนุคนใดคนหนึ5งเรียกประชมุคณะกรรมการลงทนุเพื5อ
พิจารณาและลงมตติามวิธีการที5กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุซึ5งระบถุึง 
วนั เวลา สถานที5 และวาระของการประชมุ โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ตามควรแกก่รณี ให้แกก่รรมการลงทนุทกุทา่นทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนวนัประชมุ เว้นแต่
กรณีฉกุเฉินไมจํ่าเป็นต้องสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ในกรณีที5ไมม่กีารสง่หนงัสอืเชิญประชมุ หากกรรมการลงทนุ
ได้เข้าร่วมในการประชมุแล้ว ให้ถือวา่กรรมการลงทนุทา่นดงักลา่วสละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

10.2.2 กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ 
คณะกรรมการลงทนุจะจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Aง หรือตามที5กําหนดโดยคณะกรรมการลงทนุ 

10.2.3 องค์ประชมุ 
ในการประชมุของคณะกรรมการลงทนุจะต้องประกอบไปด้วยมีกรรมการจํานวนเกินกวา่กึ5งหนึ5งของจํานวน
กรรมการลงทนุทั Aงหมดเข้าร่วมประชมุ ทั Aงนี A โดยมตีวัแทนของบริษัทจดัการซึ5งได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไมน้่อยกวา่กึ5งหนึ5งของจํานวนกรรมการทั Aงหมดที5เข้าร่วมประชมุ 
จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ทั Aงนี A ในการประชมุนั Aนอาจเป็นในลกัษณะการนั5งประชมุรวมกนั หรือการประชมุ
ทางโทรศพัท์ (Telephone Conference) ก็ได้ โดยคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะดาํเนินการตามมติ
โดยเสยีงข้างมากของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมที5เข้าร่วมประชมุ ทั Aงนี A กรรมการ 1 คนมสีทิธิออก
เสยีง 1 เสยีง และกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง  

10.2.4 มติของที5ประชมุ 
กรณีจดัให้มีการประชมุ 
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสยีงข้างมากซึ5งคิดจากจํานวนกรรมการลงทนุที5เข้าประชมุ ถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที5ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ5มขึ Aนอีกเสยีงหนึ5งเป็นเสยีงชี Aขาด 
กรณีไมจ่ดัให้มีการประชมุ 
คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวยีนลงนามในมติที5ทําขึ Aนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมตดิงักลา่ว
จะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกวา่กึ5งหนึ5งของกรรมการลงทนุ
ทั Aงหมด ทั Aงนี A กรรมการสามารถจดัสง่มติที5ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการทางโทรสาร ซึ5งบริษัทจดัการจะ
ถือเอาประโยชน์จากสาํเนามติที5ลงลายมือชื5อโดยกรรมการซึ5งสง่ทางโทรสารถึงบริษัทจดัการเป็นการลงมติที5
มีผลสมบรูณ์ในทนัที โดยกรรมการที5นําสง่มติทางโทรสารดงักลา่วจะต้องนําสง่ต้นฉบบัของมตใิห้บริษัท
จดัการตอ่ไป เพื5อบริษัทจดัการจะเก็บรักษาต้นฉบบัของมติที5ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานที5บริษัทจดัการ ถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงเพิ5มขึ Aนอีกเสยีงหนึ5งเป็นเสยีงชี Aขาด 
อยา่งไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทนุทกุครั Aง ให้กรรมการลงทนุซึ5งมีสว่นได้เสยีในเรื5อง
ใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื5องนั Aน 
ทั Aงนี A หากมติเสยีงข้างมากดงักลา่วหรือการดําเนินการตามมตดิงักลา่วอาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั ตลอดจนคําสั5งใดๆ ตามที5หนว่ยงานที5มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรือ 
จรรยาบรรณ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจเสื5อมเสยีชื5อเสยีงหรือเกิดความเสยีหายหรือขดัหรือแย้งกบั
ผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กรรมการซึ5งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการมีสทิธิยบัยั Aงพิเศษ 
(Veto Right) โดยแจ้งให้คณะกรรมการลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ถือวา่มตดิงักลา่วไมม่ีผล
ผกูพนักบับริษัทจดัการ 
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10.2.5 ประธานที5ประชมุ  
ให้บริษัทจดัการแตง่ตั Aงกรรมการรายใดรายหนึ5งซึ5งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการทําหน้าที5เป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในที5ประชมุ ประธานในที5ประชมุมีอํานาจและหน้าที5ในการดําเนินการประชมุให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยและถกูต้องตามที5กําหนดไว้ในโครงการ 

10.2.6 รายงานการประชมุ 
บริษัทจดัการจะต้องทํารายงานการประชมุกรรมการให้ประธานในที5ประชมุครั Aงนั Aนลงนามรับรอง และเก็บ
รักษาไว้ที5บริษัทจดัการ รวมทั Aงจดัให้มีสาํเนาเพื5อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการใน
วนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ 

10.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที5 และความรับผิดชอบในกองทนุรวม ในการตดัสนิใจพิจารณา และ/
หรือวินิจฉยัเรื5องตา่งๆ ที5เกี5ยวกบัการบริหารกองทนุ ดงันี A 
(1) คณะกรรมการลงทนุไมม่ีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าที5คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม 
(2) คณะกรรมการลงทนุมีสทิธิ หน้าที5 และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตดัสนิใจ ลงทนุในการซื Aอ เช่า เชา่ช่วง ให้

เช่า ให้เช่าชว่ง จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ5งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของหรือโดยกองทนุรวม  
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี5ยวกบัการบํารุงรักษาใหญ่และการเปลี5ยนแปลง หรือซอ่มแซม ปรับปรุง

อสงัหาริมทรัพย์ที5ชํารุดบกพร่องหรือเสื5อมสภาพให้มีลกัษณะหรืออยูใ่นสภาพที5จะใช้หาประโยชน์ได้อยา่งสงูสดุ 
หรือเปลี5ยนแปลงทรัพย์สนิ เครื5องอปุกรณ์และวสัดตุกแตง่ ทั Aงนี A เพื5อให้กองทนุสามารถหาผลประโยชน์ได้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือให้นโยบายเกี5ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื5นของกองทนุรวม 
ซึ5งอาจรวมถึงสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือกําหนดหลกัเกณฑ์และเงื5อนไขใดๆ ในการบริหารและปฏิบตังิาน ตามที5เห็นสมควร 
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 

(6) ดําเนินการอื5นใดตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยไมข่ดัตอ่ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื5นที5เกี5ยวข้องที5มีอยูแ่ล้วและที5จะมีขึ Aนในภายหน้า 

(7) คณะกรรมการลงทนุจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื5องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตั Aงอยูบ่นพื Aนฐาน
ของการปฏิบตัติามโครงการและกฎหมายตา่งๆ ที5เกี5ยวข้องทั Aงที5มอียูแ่ล้วและจะมีขึ Aนในภายหน้า 

(8) คณะกรรมการลงทนุจะต้องเก็บรักษาข้อมลูของกองทนุรวมเป็นความลบั และไมนํ่าไปเปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทราบ 
และ/หรือใช้เพื5อประโยชน์อยา่งอื5นที5มิใช่ประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดให้เปิดเผย หรือ
ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที5ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั5วไปทราบแล้ว 

11. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
รวม  
11.1 ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื5อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ที5อยู ่: เลขที5 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2256-2316 (มีผลตั Aงแต ่1 ตลุาคม 2553) 

11.2 เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  
บริษัทจดัการอาจเปลี5ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื5อเกิดกรณีใดกรณีหนึ5งดงัตอ่ไปนี A และเมื5อได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(1) เมื5อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ5งบอกเลกิสญัญา โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ5งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 90 วนั  

(2) เมื5อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ5งปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื5อนไขใดๆ ที5กําหนดไว้ในสญัญาไมว่า่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงก็ตาม คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งอาจบอกเลกิสญัญาได้ โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ในกรณีที5ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื5อนไขใดๆ 
ที5กําหนดไว้ในสญัญาไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงก็ตาม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบ
ตอ่คา่ใช้จา่ยและความเสยีหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายที5เกิดจากการที5บริษัท
จดัการต้องติดตอ่กบับคุคลอื5นที5เกี5ยวข้องกบัการเปลี5ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย และในกรณีที5บริษัทจดัการเป็นผู้
ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื5อนไขใดๆ ที5กําหนดไว้ในสญัญาไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง
ก็ตาม บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและ/หรือความเสยีหายที5เกิดขึ Aนกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีที5มีการเปลี5ยนแปลงเงื5อนไขในการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี5ยนแปลงกฎหมาย หรือประกาศ
ของทางราชการ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนัมีผลเป็น
การเพิ5มภาระหน้าที5แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที5ดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

(4) ในกรณีที5ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ5งตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และที5แก้ไขเพิ5มเตมิ บริษัทจดัการจะดาํเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัที5บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัที5ได้แก้ไขเสร็จสิ Aน หากผู้ดแูลผลประโยชน์
มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที5กําหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนญุาตเปลี5ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัที5ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 
เมื5อได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทน
โดยพลนั เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั5งการเป็นอยา่งอื5น และผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที5
ในการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์จนกระทั5งการแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิ Aน ทั Aงนี A ในระหวา่งการจดัหา
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัคงมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในอตัราคา่ธรรมเนียมเดิมจนกวา่การ
แตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ Aนและสามารถปฏิบตัหิน้าที5ดงักลา่วได้  

(5) เมื5อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งคดิตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนั
เกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของกองทนุรวมมีมตใิห้เปลี5ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และสั5งให้บริษัทจดัการแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมข่ึ Aนในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวม โดยบอก
กลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(6) ในกรณีที5ผู้ดแูลผลประโยชน์เปิดเผยข้อมลูใดๆ เกี5ยวกบัการจดัการกองทนุรวมหรือข้อมลูใดๆ ซึ5งเกี5ยวกบักองทนุ
รวมในลกัษณะที5ไมเ่หมาะสมที5อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการหรือมบีคุคลอื5นได้รับ
ประโยชน์ใดๆ ที5เป็นผลมาจากการเปิดเผยที5ไมเ่หมาะสมดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาโดยบอก
กลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยและ
ความเสยีหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายที5เกิดจากการที5บริษัทจดัการต้องติดตอ่
กบับคุคลอื5นที5เกี5ยวข้องกบัการเปลี5ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 
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(7) เมื5อมีผู้ใดเสนอหรือยื5นคาํร้องตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที5เกี5ยวข้องในสว่นที5เกี5ยวกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมเพื5อ 
(ก) เลกิกิจการ หรือเพื5อการอื5นใดที5คล้ายคลงึกนั หรือ 
(ข) ฟืAนฟกิูจการ ประนอมหนี A หรือผอ่นผนัการชําระหนี A จดัการทรัพย์สนิ ชําระบญัชี เลกิกิจการ หรือ 
(ค) ร้องขออื5นใดที5คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่งๆ  

ในทกุกรณีการเปลี5ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
บริษัทจดัการจะทําการแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่เมื5อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมต้องปฏิบตัิหน้าที5จนกวา่จะมกีารแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมเ่รียบร้อยแล้ว 
ในกรณีสญัญาแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์สิ Aนสดุลง เนื5องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลกิสญัญา หากบริษัทจดัการยงัไม่
สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมม่ารับมอบงานได้ภายในวนัสิ Aนสดุสญัญาดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัต้องปฏิบตัิ
หน้าที5ตามสญัญาแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายเดิมมีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จากกองทนุรวมตามที5ระบใุนสญัญาแตง่ตั Aงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และตามสดัสว่นของระยะเวลาที5ผู้ดแูลผลประโยชน์นั Aนได้ปฏิบตัิหน้าที5จนถึงวนัที5ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้สิ Aนสดุ
การทําหน้าที5เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมทั Aงคา่ใช้จ่ายใดๆ ที5เกิดขึ Aนจริงเนื5องจากการปฏิบตัิหน้าที5ตามสญัญาแตง่ตั Aง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ นบัตั Aงแตว่นัสิ Aนสดุสญัญาเป็นต้นไปจนกวา่บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่และ
สามารถปฏิบตัิหน้าที5ดงักลา่วได้ 
อนึ5ง ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ Aนสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สนิทั Aงหมดและ
เอกสารหลกัฐานของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่หรือดําเนินการอยา่งอื5นตามคาํสั5งของบริษัทจดัการ 
หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ที5จําเป็นเพื5อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสาร
หลกัฐานทั Aงหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนันบัจากวนัที5การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ Aนสดุลง  

11.3 สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุนรวม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที5 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2256-2316 (มีผลตั Aงแต ่1 ตลุาคม 2553) 
และ/หรือที5บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
ในกรณีที5มีการเปลี5ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สนิและเอกสารสาํคญัของกองทนุ
รวมไว้ที5สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่
ทั Aงนี A ในกรณีทรัพย์สนิที5ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที5
กองทนุรวมลงทนุ ได้แก่ โฉนดที5ดิน หรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ หรือหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิbห้องชดุ และสญัญา
ซื Aอขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเชา่หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสอืกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ที5
สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สนิที5โดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ที5ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้ 

12. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญช ี
ชื5อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  
ที5อยู ่: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เลขที5 100/72 ชั Aนที5 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที5 100/2 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศพัท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110  
ชื5อ : นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
ที5อยู ่: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เลขที5 100/72 ชั Aนที5 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที5 100/2 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศพัท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110  
ชื5อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์  
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ที5อยู ่: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เลขที5 100/72 ชั Aนที5 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที5 100/2 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศพัท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110  
ชื5อ : นายวิชยั รุจิตานนท์  
ที5อยู ่: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เลขที5 100/72 ชั Aนที5 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที5 100/2 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศพัท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110  
ชื5อ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
ที5อยู ่: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เลขที5 100/72 ชั Aนที5 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที5 100/2 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศพัท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110  
หรือบคุคลอื5นที5ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

13. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ชื5อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ที5อยู ่: 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั Aน 1 - 2 โซนเอ และชั Aน 12 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศพัท์ 0-2657-5757  
หรือบคุคลอื5นที5ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

14. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย  
ไมม่ี  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงผู้จดัจําหนา่ยเพิ5มเตมิในภายหลงั ซึ5งเป็นนิติบคุคลที5ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์หรือการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ที5เป็นหนว่ยลงทนุ เพื5อดาํเนินการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวม และบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั Aงให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

15. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุเพิ5มเติมในภายหลงั ซึ5งเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที5สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื5อทําหน้าที5เป็นผู้สนบัสนนุการขายของกองทนุรวม และบริษัทจดัการจะแจ้งการ
แตง่ตั Aงให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  
บริษัทจดัการได้ทําการแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ จํานวน 2 ราย เพื5อทําการประเมินคา่ทรัพย์สนิที5กองทนุรวมจะลงทนุ 
ดงัตอ่ไปนี A 
ชื5อ : บริษัท บรู๊ค เรียลเอสเตท จํากดั  
ที5อยู ่: ชั Aน 19 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร เลขที5 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2652-6300 โทรสาร 0-2652-6399 
ชื5อ : บริษัท แปลน แอพไพรซลั จํากดั 
ที5อยู : ชั Aน 7 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที5 1 ถนนสขุมุวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท 0-2260-6300 โทรสาร 0-2260-6011 
อนึ5ง บริษัทจดัการจะทําการแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิที5อยูใ่นบญัชีรายชื5อที5ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 
เพื5อทําหน้าที5เป็นผู้ประเมินคา่หรือทําการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที5เกิดขึ Aน ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะไมแ่ตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิรายใดรายหนึ5งให้ทําการประเมิน
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คา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดยีวกนัติดตอ่กนัเกินสองครั Aง โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบเมื5อมีการแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรกของกองทนุรวมซึ5งมีการแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์บริษัท
จดัการจะจดัสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัแตง่ตั Aงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

17. ที�ปรึกษาของกองทุนรวม  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงหรือเปลี5ยนแปลงบคุคลใดเป็นที5ปรึกษา ที5ปรึกษาทางการเงิน หรือที5ปรึกษาอื5นของกองทนุรวม ดงันี A 

17.1 ที�ปรึกษาของกองทุนรวม  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายที5มีความรู้และประสบการณ์เกี5ยวกบัการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไมน้่อยกวา่ 5 ปี หรือตามคณุสมบตัิอื5นใดที5สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื5อทําหน้าที5ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการและคณะกรรมการ
ลงทนุ (ถ้ามี) เกี5ยวกบัการซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ หรือ
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื5อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม ให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี5ยวกบัการจดัตั Aงกองทนุรวม การระดมเงินทนุ การวางแผนทางการเงินเพื5อการลงทนุ โดย
กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมของที5ปรึกษา และเมื5อมีการแตง่ตั Aงหรือเปลี5ยนแปลงที5ปรึกษาของกองทนุ
รวมบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5มีการแตง่ตั Aงหรือ
เปลี5ยนแปลงดงักลา่ว และจะจดัสง่สาํเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัที5ได้ทําสญัญา
ดงักลา่ว 
ทั Aงนี A ที5ปรึกษาต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยหรือมีสว่นร่วมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

17.2 ที�ปรึกษาทางการเงนิ  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที5ให้เป็นที5ปรึกษาทางการเงินของกองทนุรวม โดยบคุคลดงักลา่ว
จะต้องมีหน้าที5 คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที5กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้อง
กําหนด โดยกองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมของที5ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื5อมีการแตง่ตั Aงหรือเปลี5ยนแปลงที5ปรึกษาทางการเงิน และจะจดัสง่สาํเนาสญัญาให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัที5ได้ทําสญัญาดงักลา่ว 

17.3 ที�ปรึกษาอื�น  
17.3.1 ที�ปรึกษากฎหมาย 

ชื5อ : บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 
ที5อยู ่: ชั Aน 14 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร์ เอ 93/1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 02-627-3443 โทรสาร 02-627-3250 

บริษัทจดัการอาจทําการแตง่ตั Aงบคุคลที5เป็นบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลรายเดียวหรือหลายรายเพื5อให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี5ยวกบัการจดัตั Aงหรือการจดัการกองทนุรวม เช่น ที5ปรึกษากฎหมาย ที5ปรึกษาการลงทนุ ที5
ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น โดยบคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที5 คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที5กฎหมาย
หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้องกําหนด โดยกองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมของที5ปรึกษาอื5น 
และบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื5อมกีารแตง่ตั Aงหรือเปลี5ยนแปลงที5ปรึกษาอื5น และ
จะจดัสง่สาํเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัที5ได้ทําสญัญาดงักลา่ว 
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18. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
ชื5อ : บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี A จํากดั 
ที5อยู ่: 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั Aน 10 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2661-7555 โทรสาร 0-2665-7380  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงนิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายเพื5อทําหน้าที5ในการบริหารหรือจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมแทนบริษัทจดัการ ทั Aงนี A ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที5มีความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ใน
สว่นที5จะได้รับมอบหมาย และมีบคุลากรที5มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 
ปี หรือตามคณุสมบตัิที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที5เกิดขึ Aน ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั Aงหรือเปลี5ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมคํารับรองวา่บคุคล
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที5กําหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5แตง่ตั Aงหรือ
เปลี5ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และจะจดัสง่สาํเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5ได้
ทําสญัญาดงักลา่ว 
ในกรณีที5ปรากฏเหตวุา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคณุสมบตัิ บริษัทจดัการจะทําการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว และมีหนงัสอืแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั Aนตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที5ถอดถอน  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจยกเลกิสญัญาแตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ โดยบริษัทจดัการจะมีหนงัสอืแจ้งการบอก
เลกิดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5มกีารบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว 

19. การเสนอขายหน่วยลงทุน  
19.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั)งแรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทั5วไป ในราคาหนว่ยลงทนุละ 10.00 บาท (สบิบาท) โดย
บริษัทจดัการจะเสนอขายเองหรือเสนอขายผา่นผู้จดัจําหนา่ยและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ5ง
กําหนดระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะระบไุว้ในหนงัสอืชี Aชวนตอ่ไป 
ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรกบริษัทจดัการจะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 250 
ราย โดยแบง่ประเภทผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
1. เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินหนึ5งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดให้แก่ผู้จอง

ซื Aอพิเศษ ซึ5งได้แก่ กองทนุสาํรองเลี Aยงชีพ กองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุรวมตามกฎหมายตา่งประเทศที5มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุแก่ผู้
ลงทนุเป็นการทั5วไป สภากาชาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์และชมุนมุสหกรณ์ กองทนุประกนัสงัคม บริษัท
ประกนัภยั มลูนิธิเพื5อสาธารณะประโยชน์ สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
มหาวิทยาลยั และ 
ผู้ลงทนุตามที5สาํนกังานให้ความเห็นชอบ หรือเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ให้เชา่ ผู้ โอนสทิธิการเชา่ หรือผู้ให้สทิธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมจะลงทนุ และกลุม่บคุคลเดียวกนั (“ผู้จองซื Aอกลุม่ที5 1”) ทั Aงนี A ในกรณีที5มีหนว่ย
ลงทนุเหลอืจากการจองซื Aอโดยผู้จองซื Aอกลุม่ที5 1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะนําหนว่ยลงทนุสว่นที5เหลอือยู่
ทั Aงหมดมาเสนอขายให้กบัผู้จองซื Aอกลุม่ที5 2 

2. เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดให้แก่ผู้
จองซื Aอทั5วไปที5มิใช่ผู้จองซื Aอกลุม่ที5 1 และให้แก่ผู้จองซื Aอพิเศษซึ5งไมไ่ด้ร่วมจองซื Aอกบัผู้จองซื Aอกลุม่ที5 1 และผู้จองซื Aอ
ซึ5งเป็นบคุคลหรือกลุม่บคุคลที5ได้รับการยกเว้นตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (“ผู้จองซื Aอ
กลุม่ที5 2”) 
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ทั Aงนี A ในกรณีที5ผู้จองซื Aอกลุม่ที5 1 ได้จองซื Aอหนว่ยลงทนุตามขั Aนตอนและวิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุแก่ผู้จองซื Aอ
ทั5วไป บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซื Aอทั5วไปให้แก่บคุคลดงักลา่วได้ตอ่เมื5อ
บคุคลนั Aนเป็นบคุคลที5ได้รับยกเว้นตามข้อ 6.1 (ก) (ข) และ (ค)  

19.2 วิธีการขอรับหนังสอืชี )ชวน ใบจองซื )อหน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบัญชกีองทุน 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชี Aชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัที5ผู้ลงทนุควรทราบ และสว่นข้อมลูโครงการ ใบจองซื Aอ
หนว่ยลงทนุ และใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที5บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ที5ได้รับการแตง่ตั Aงจากบริษัทจดัการ ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลาทําการ  

19.3 วิธีการจองซื )อหน่วยลงทุน  
1. ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุสามารถจองซื Aอหนว่ยลงทนุได้ที5บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุ

การขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ได้ตามวนัและเวลาที5ระบไุว้ในหนงัสอืชี Aชวน โดยผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุและใบจองซื Aอหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน แล้ว
นําใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบจองซื Aอหนว่ยลงทนุที5กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสารหลกัฐานตามที5
บริษัทจดัการจะกําหนด เช่น สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สาํหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสอืรับรอง และ
หนงัสอืมอบอํานาจ (สาํหรับนิติบคุคล) เป็นต้น พร้อมทั Aงเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุเต็มจํานวนยื5นให้แก่บริษัท
จดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
ในกรณีที5มีผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุตั Aงแต ่2 คนขึ Aนไปแตไ่มเ่กิน 4 คน จองซื Aอหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะ
จดแจ้งชื5อบคุคล 2 คนแรกในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี จะสง่มอบหลกัฐานการ
จองซื Aอหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอเป็นหลกัฐาน 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะปฏิเสธการจองซื Aอหน่วยลงทนุตามใบจองซื Aอหนว่ยลงทนุ กรณีที5
บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ การจองซื Aอดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุรวม หรือผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ หรือตอ่ชื5อเสยีงความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า  

2. ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุที5มถิี5นฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื5องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ที5เกี5ยวเนื5องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

3. เนื5องจากจะมีการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการและ/หรือนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดําเนินการออกหลกัฐานการแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันั Aน 
ในขณะที5จองซื Aอ ผู้จองซื Aอจะต้องแจ้งความประสงค์วา่จะให้บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ดําเนินการกบัหนว่ยลงทนุที5ได้รับการจดัสรรจากการจองซื Aอหนว่ยลงทนุอยา่งไรตามวิธีการที5กําหนดไว้วิธีใดวิธี
หนึ5ง ดงันี A 
(ก) ใบหนว่ยลงทนุ ในชื5อผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจะจดัสง่ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื5อ ที5อยูที่5ระบไุว้ในใบ

จองซื Aอหนว่ยลงทนุ หรือ 
(ข) ฝากไว้ที5บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที5ตนมีบญัชีซื Aอขายหลกัทรัพย์ ซึ5งจะนําหนว่ยลงทนุที5ได้รับการจดัสรร

เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื5อเข้าบญัชีซื Aอขายหลกัทรัพย์ของผู้จอง
ซื Aอนั Aนๆ  



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 31                                                                                20/7/2011 

19.4 การรับชาํระ และการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื )อหน่วยลงทุน  
1. ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุได้ที5บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั Aงแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ โดย
เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที5ที5จองซื Aอและขีดคร่อมเฉพาะสั5งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื Aอกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร” ซึ5งเป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) หรือ
บญัชีเงินฝากอื5นใดที5บริษัทจดัการเปิดไว้เพื5อรับเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุ ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้จองซื Aอ
ทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรกโดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ นอกจากนี Aดอกเบี Aยรับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที5เกิดขึ Aนจากบญัชีจองซื Aอหนว่ยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นประโยชน์ของ
กองทนุรวม 

2. เมื5อบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ได้รับชําระเงินคา่ซื Aอ
หนว่ยลงทนุจากผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี จะออกหลกัฐานการรับคาํสั5งจองซื Aอหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน
การชําระเงิน ทั Aงนี A การจองซื Aอหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื5อบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ได้รับเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

3. ในกรณีที5เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลกิรายการจองซื Aอนั Aน 
และแจ้งให้ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุทราบ 

4. บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จะนําเงินคา่จองซื Aอหนว่ย
ลงทนุที5ได้รับจากผู้จองซื Aอเข้าบญัชีเงินฝากที5บริษัทจดัการเปิดไว้เพื5อรับเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุซึ5งบริษัท
จดัการได้เปิดไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์และธนาคารพาณิชย์อื5นภายในระยะเวลาเสนอขายครั Aงแรกหรือไมเ่กิน
กวา่ 3 วนัทําการนบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายครั Aงแรก 

19.5 เงื�อนไขการขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื Aอหนว่ยลงทนุ ทั Aงหมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึ5ง
ดงัตอ่ไปนี A 
1. กรณีที5การจองซื Aอหนว่ยลงทนุนั Aนมีผลทําให้จํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุของ

โครงการตามที5ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุที5เสนอขาย 
2. กรณีที5บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื Aอหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่หนึ5งในสามของจํานวน

หนว่ยลงทนุที5เสนอขายได้แล้วทั Aงหมด เว้นแตเ่ป็นบคุคลที5ได้รับยกเว้นตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด    

3. กรณีที5เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัประสงค์จะจองซื Aอหนว่ยลงทนุ
รวมกนัเกินกวา่หนึ5งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5เสนอขายได้แล้วทั Aงหมด 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูที5บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
ครบถ้วน 

5. กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซื Aอหนว่ยลงทนุของผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น การฟอกเงิน เป็น
ต้น 

6. ในกรณีที5มีเหตไุมพ่งึประสงค์จนทําให้บริษัทจดัการเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมจะลงทนุมีมลูคา่รวมกนั
แล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินที5กองทนุรวมระดมทนุได้หรือมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมจะลงทนุ
อาจไมเ่ป็นไปตามที5คาดหมาย เชน่ การเจรจาในการซื Aออสงัหาริมทรัพย์บางรายการที5กองทนุรวมสนใจลงทนุไม่
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ประสบความสาํเร็จ หรืออาจเกิดเหตสุดุวิสยั หรือเหตอุนัไมค่าดหมายกบัอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมคาดวา่จะ
ลงทนุ จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุ/ไมป่ระสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น บริษัท
จดัการสงวนสทิธิที5จะพิจารณาลดขนาดกองทนุรวม หรือยกเลกิการจดัตั Aงกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการอาจ
ดําเนินการระงบัการจองซื Aอบางสว่น หรือทั Aงหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั Aงหมด 
แล้วแตก่รณี 

7. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที5จะปฏิเสธการจองซื Aอหนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที5บริษัทจดัการเห็นสมควร 
เช่น ในกรณีที5บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีที5การจองซื Aอ
หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุรวม เป็นต้น ทั Aงนี A 
เพื5อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และชื5อเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

19.6 การคืนเงนิค่าจองซื )อหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เงื5อนไข ที5กําหนด
ดงัตอ่ไปนี A 
1. ในกรณีที5ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั Aงแรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทั Aงหมดหรือบางสว่น และ/หรือ

ในกรณีที5บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากสิ Aนสดุระยะเวลาการเสนอขาย เนื5องจาก 
(1) ไมส่ามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอทั5วไปได้ถึงสองในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้

แล้วทั Aงหมด หรือ 
(2) ไมส่ามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซื Aอได้ถงึ 250 ราย หรือ 
(3) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มลูคา่น้อยกวา่ 500 ล้านบาท หรือ 
(4) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึ5งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5

จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามข้อ 6.1 (ก) (ข) และ (ค) หรือ  
(5) มลูคา่หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้ไมเ่พียงพอที5จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์

ตามที5ได้ระบไุว้ 
2. กรณีที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั5งให้บริษัทจดัการยตุิโครงการหลงัจาก

การสิ Aนสดุระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคําสั5งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั Aงและจดัการกองทนุรวม และ/
หรือกรณีอื5นใดอนัมีเหตจํุาเป็นทําให้ต้องยตุิโครงการ 

บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ Aนสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ย
ลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ที5เกิดขึ Aนจากเงินที5ได้รับจากการจําหนา่ย
หนว่ยลงทนุให้ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ Aนสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงิน
คา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินโครงการ
ตอ่ไปได้ 
บริษัทจดัการจะชําระเงินให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั5งจ่ายในนามผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุ และสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที5อยูที่5ระบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ (ถ้าม)ี ภายในกําหนดเวลานั Aนได้อนัเนื5องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระ
ดอกเบี Aยในอตัราไมต่ํ5ากวา่ร้อยละเจ็ดครึ5งตอ่ปี หรือในอตัราที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดนบัแตว่นัที5ครบ
กําหนดเวลานั Aนจนถึงวนัที5บริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุจนครบถ้วน เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือสั5งการเป็นอยา่งอื5นโดยอนโุลม 
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19.7 การเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ�มเงนิทุนจดทะเบียน 
ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพื5อการเพิ5มเงินลงทนุจดทะเบียน บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี A 
1. เสนอขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุทั5วไปหรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงที5มิใช่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

เป็นจํานวนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5เสนอขายทั Aงหมด 
2. เสนอขายหนว่ยลงทนุคงเหลอืจากการเสนอขายตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามสดัสว่น

จํานวนหนว่ยลงทนุที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายถืออยู ่(right issue) ในกรณีที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สทิธิตาม
สดัสว่น บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วให้เป็นไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 21 “การ
เพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม” 

ทั Aงนี A เมื5อพ้นระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุเพื5อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพิ5มเติมแล้ว หากปรากฏวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้ไมเ่พียงพอที5จะลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการแจ้งให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ Aนสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเพิ5มเงินทนุจด
ทะเบียนดงักลา่ว และดําเนินการจดัสง่เงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุดงักลา่วคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที5เกิดขึ Aนจากเงินที5
ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเพื5อการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) โดยชําระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื Aอภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ Aนสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวน
นั Aน ตามสดัสว่นของเงินที5ได้รับชําระเป็นคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาได้ อนัเนื5องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี Aยใน
อตัราที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยนบัแตว่นัที5ครบกําหนดเวลานั Aนจนถึงวนัที5บริษัทจดัการชําระเงินคา่
จองซื Aอจนครบถ้วน เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือสั5งการเป็นอยา่งอื5นโดยอนโุลม 

19.8 การซื )อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ดาํเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการยื5นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื5อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
เมื5อหนว่ยลงทนุได้รับจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถทํา
การซื Aอ/ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที5ตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

20. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื5อนไขที5ระบไุว้ในข้อนี A ทั Aงนี A ในกรณีที5สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื5นใดที5มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี5ยนแปลง เพิ5มเตมิ ประกาศ กําหนด สั5ง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื5น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั Aน โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุหลงัจากสิ Aนสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรก โดย 
ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที5จองซื Aอหลงัจากที5บริษัทจดัการได้รับชําระเงินคา่ซื Aอหนว่ยลงทนุเต็ม
จํานวนแล้ว ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินกวา่หนึ5งในสามของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด เว้นแตเ่ป็นบคุคลที5ได้รับยกเว้นตามข้อ 6.1 (ก) (ข) และ (ค) โดยบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื5อนไขดงัตอ่ไปนี A  
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20.1 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื )อกลุ่มที� 1 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอกลุม่ที5 1 ทกุรายตามจํานวนที5จองซื Aอ แตท่ั Aงนี Aจํานวนหนว่ยลงทนุที5จะ
จดัสรรให้แก่บคุคลดงักลา่วเมื5อรวมกนัแล้วจะต้องไมเ่กินหนึ5งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  
ทั Aงนี A ในกรณีที5บคุคลดงักลา่วได้จองซื Aอหนว่ยลงทนุตามขั Aนตอนและวิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุแกผู่้จองซื Aอทั5วไป 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซื Aอทั5วไปให้แก่บคุคลดงักลา่วได้ตอ่เมื5อบคุคลนั Aนเป็นบคุคลที5ได้รับ
ยกเว้นตามข้อ 6.1 (ก) (ข) และ (ค)  

20.2 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื )อกลุ่มที� 2 
(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอกลุม่ที5 2 ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5

จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  
ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะนบัจํานวนหนว่ยลงทนุที5ผู้จดัจําหนา่ยได้รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ย
ลงทนุรวมเป็นจํานวนหนว่ยลงทนุที5จดัสรรให้แก่ผู้จองซื Aอทั5วไปตามข้างต้นด้วย (ถ้ามี) 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอที5จองซื Aอหนว่ยลงทนุในจํานวนเงินขั Aนตํ5าสดุก่อน (Small lot 
first) หลงัจากนั Aนจึงจะจดัสรรเพิ5มเป็นทวคีณูของ 10 บาท (หรือ 1 หนว่ย) ให้แก่ผู้จองซื Aอทกุราย จนกวา่จะครบ
ตามจํานวนเงินทนุของโครงการ การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดั
จําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี   

(3) ในกรณีที5ผู้จองซื Aอในจํานวนเงินที5เทา่กนั และมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุดงักลา่วตามลาํดบัการจองซื Aอ (First come first serve)  

20.3 ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุรับรองที5จะซื Aอหนว่ยลงทนุตามจํานวนที5จองซื Aอ หรือตามจํานวนที5ได้รับการจดัสรร โดยไม่
เปลี5ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื Aอหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที5ไมไ่ด้รับการจดัสรร 

20.4 ในกรณีที5บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื5อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุหรือชื5อเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทั Aงหมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

20.5 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึ Aนหลงัจากที5นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจดัสรรหนว่ยลงทนุของ 
ผู้จองซื Aอในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นั Aน โดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดัสง่ใบ
หนว่ยลงทนุ พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสาํหรับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื Aอ
หนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วนัทําการนบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัเสร็จสิ Aนการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

20.6 ในกรณีที5บริษัทจดัการระดมทนุได้ตํ5ากวา่จํานวนเงินทนุของโครงการจนอาจเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไมส่ามารถซื Aอ
อสงัหาริมทรัพย์ได้ตามที5วางแผนไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทนุรวมที5จะ
นําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมได้ตามที5บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการอาจจะมีการจดัสรร
หนว่ยลงทนุและคืนเงินคา่จองซื Aอบางสว่นให้แก่ผู้สั5งซื Aอหนว่ยลงทนุได้ ทั Aงนี A เพื5อให้กองทนุรวมไมม่สีภาพคลอ่งสว่นเกิน
มากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื5องดงักลา่วนั Aน บริษัทจดัการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทนุที5ระดมได้เปรียบเทียบกบั
ประมาณการมลูคา่ทรัพย์สนิที5กองทนุรวมจะลงทนุ 
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20.7 ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน  
ข้อจํากดัในการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะเป็นไปตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั Aงนี A ในกรณีที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื5นใดที5มีอํานาจตาม
กฎหมายได้แก้ไขเปลี5ยนแปลง เพิ5มเติม ประกาศ กําหนด สั5งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื5น บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที5จะดาํเนินการให้เป็นไปตามนั Aน โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว   ทั Aงนี A 
บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามที5กําหนดไว้ในข้อ 6. “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” โดยอนโุลม 

21. การเพิ�มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
21.1 บริษัทจดัการอาจเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมได้เมื5อมวีตัถปุระสงค์เพื5อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการ

เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ5มเติม หรือเพื5อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่น
สภาพที5ดีและมีความพร้อมที5จะใช้หาผลประโยชน์ 

21.2 ในการเพิ5มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี A 
(1) ขอมติเกี5ยวกบัวตัถปุระสงค์ในการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียน โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ย

ลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มีสทิธิออกเสยีงทั Aงหมด ทั Aงนี A การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ที5มีสทิธิออกเสยีงทั Aงหมด 
บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงดงันี A 
(ก) ในกรณีที5เป็นการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื5อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่

อสงัหาริมทรัพย์เพิ5มเติม บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอน
สทิธิการเชา่ หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที5กองทนุรวมจะลงทนุเพิ5มเติม และกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ข) ในกรณีที5เป็นการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนโดยมวีตัถปุระสงค์เพื5อดาํเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุ
รวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพที5ดีและมีความพร้อมที5จะใช้หาผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5เป็นผู้ให้เชา่หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นั Aน  

(2) ขอมติในเรื5องดงัตอ่ไปนี A โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด  
(ก) จํานวนหนว่ยลงทนุและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนที5จะเพิ5ม 
(ข) วิธีการกําหนดราคาหนว่ยลงทนุที5เสนอขาย 
(ค) วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
(ง) การแก้ไขเพิ5มเติมโครงการในสว่นของจํานวนหนว่ยลงทนุและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม หาก

การจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเพื5อเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนเป็นผลสาํเร็จ 
21.3 ในการขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 21.2 บริษัทจดัการจะระบขุ้อมลูเกี5ยวกบัการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนตามที5

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุหรือหนงัสอืที5มีถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื5อขอมตจิากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

21.4 เมื5อได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 21.2 แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี A 
(1) ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบขุ้อมลูตามข้อ 21.3 พร้อมทั Aงจดัสง่ร่างหนงัสอื 

ชี Aชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ5มเติมให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   
(2) จดัสง่ แจกจา่ย หรือจดัให้มีหนงัสอืชี Aชวนตามหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(3) จดทะเบียนเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
  21.5  ในการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื5อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ5มเติม  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วได้  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี A 
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(1)  หากบริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ยื5นขอจดทะเบียนเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  บริษัทจดัการจะแจ้งเรื5องข้างต้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ Aนสดุ
ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที5เกิดขึ Aนจาก
เงินที5ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ Aนสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ5มเติมตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั Aนได้อนัเนื5องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง  บริษัทจดัการจะชําระ
ดอกเบี Aยในอตัราไมต่ํ5ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัที5ครบกําหนดเวลานั Aนจนถงึวนัที5บริษัทจดัการชําระเงินคา่
จองซื Aอจนครบถ้วน  

(2)  หากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะ
ลดจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื5อคืนเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลด
จํานวนหนว่ยลงทนุเฉพาะสว่นที5มีการเสนอขายเพื5อเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนโดยคํานวณตามสดัสว่นของราคาที5
เสนอขายและเงินคา่จองซื Aอหนว่ยลงทนุ พร้อมทั Aงจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า 

22. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
22.1  ในกรณีที5กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ5งหรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี A  บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจ

ในการพิจารณาจา่ยสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  
(1)   เงินลงทนุที5ได้รับจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ (ไมร่วมกําไร) 
(2)   มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินคา่หรือ

สอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  
(3)   กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที5เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ5งทยอยตดัจา่ย 

22.2  ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ และปฏิบตัิดงันี A 
(1)  ดําเนินการเฉลี5ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มชืี5ออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน 

หนว่ยลงทนุ  ทั Aงนี A เงินที5เฉลี5ยคืนดงักลา่วมใิห้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม    
(2)  ยื5นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5

ดําเนินการเฉลี5ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามแบบที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(3)  จดัให้มีข้อมลูเกี5ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครั Aงของกองทนุรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 

และรายงานประจําปีของกองทนุรวม  เพื5อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบได้  โดยมีข้อมลูตามที5สาํนกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

23. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน  
23.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 

ใบหนว่ยลงทนุ หรือ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless)  

23.2 เงื�อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งชื5อผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุที5ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั Aงนี A ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้ถือ
เป็นหลกัฐานที5ถกูต้องเกี5ยวกบัสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหน่วยลงทุน 
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1. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดัสง่ใบหนว่ยลงทนุ พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสาํหรับคา่ธรรมเนียมการ
ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วนัทําการนบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนั
เสร็จสิ Aนการจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

2. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดัทําใบหนว่ยลงทนุโดยมีรายการอยา่งน้อยตามที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใบหนว่ยลงทนุแตล่ะฉบบัจะเป็นประเภทระบชืุ5อผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุและจะต้องมีลายมือชื5อผู้มอํีานาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราสาํคญัของบริษัทจดัการเป็น
สาํคญั หรือลายมือชื5อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

3. ในกรณีที5มีการเพิ5มเงินทนุของกองทนุรวม นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5
แสดงความจํานงขอรับใบหนว่ยลงทนุภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนเพิ5มเงินทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทั Aงนี A นายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตามที5กําหนดไว้
ในโครงการ 

4. ในกรณีที5มีการลดเงินทนุของกองทนุรวม นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดําเนินการยกเลกิใบหนว่ยลงทนุฉบบัเดิม
ของกองทนุรวม และกําหนดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มีใบหนว่ยลงทนุสง่คืนใบหนว่ยลงทนุที5ถกูยกเลกิเพิกถอนให้แก่
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบใบหนว่ยลงทนุฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วภายใน 30 วนันบัตั Aงแตว่นัที5นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับใบหนว่ยลงทนุฉบบัเก่าคืนจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ ทั Aงนี A นายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตามที5กําหนด
ไว้ในโครงการ 

กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
ในกรณีที5ผู้จองซื Aอหนว่ยลงทนุเลอืกระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะนําหนว่ยลงทนุ
ฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซื Aอผา่นนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker) หรือนําหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์
ของบคุคลที5ได้รับแตง่ตั Aงจากบริษัทจดัการเพื5อผู้จองซื Aอที5มีอยูก่บับริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ตามที5ผู้จองซื Aอแจ้งไว้ในใบจองซื Aอหนว่ยลงทนุ 

 

24. สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที�ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ 
24.1 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

24.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 
1. สทิธิในการยบัยั Aงพิเศษ (veto right) สาํหรับการดําเนินการหรือการตดัสนิใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทนุ 

หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื5อแก้ไขเพิ5มเตมิโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ซึ5งบริษัท
จดัการพิจารณาเห็นวา่ มีลกัษณะขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจเสยีชื5อเสยีงหรือได้รับความเสยีหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของ
กองทนุรวม 

2. สทิธิในการดาํเนินการจดัการโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุและคณะกรรมการลงทนุ
แล้ว ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี A 
2.1 สทิธิในการดาํเนินการให้เป็นไปตามที5กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื5นใดที5มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ 
กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั5งการ 
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2.2 สทิธิในการแก้ไข เพิ5มเติม เปลี5ยนแปลงโครงการ กรณีที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื5นใดที5มีอํานาจตามกฎหมายได้มกีารเปลี5ยนแปลง แก้ไข 
เพิ5มเติม ประกาศ กําหนด อนมุตั ิเห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสั5งการเป็นอยา่งอื5น 

2.3 สทิธิในการจดัการกองทนุรวมเพื5อให้บรรลซุึ5งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ5งผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั Aงนี A จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้อง 

2.4 สทิธิที5จะเลกิโครงการ/ยตุิโครงการและ/หรือกองทนุรวม เฉพาะในกรณีที5บริษัทจดัการบอกกลา่วการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้แกก่องทนุรวมตามกําหนดและเงื5อนไขที5ได้ตกลงไว้จน
ครบถ้วน แตก่องทนุรวมไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการอื5นใดมารับหน้าที5ได้ภายในกําหนดเวลา 

3. สทิธิในการสั5งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือที5ปรึกษาของกองทนุรวม 
แก้ไขคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือที5ปรึกษาเพื5อให้เป็นไป
ตามที5กฎหมายประกาศกําหนด 

4. สทิธิในการรับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย และ/หรือเงินตอบแทน
อื5นใด ตามที5กําหนดไว้ในโครงการ 

5. สทิธิอื5นใดตามที5พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องกําหนด  

6.  สงวนสิทธิที5จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที5การโอนหน่วยลงทุนนั Aนเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั5ง หนงัสอืเวียนที5หนว่ยงานที5มีอํานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ 
กําหนด และ/หรือกรณีที5เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที5ได้ระบไุว้ในโครงการนี A  

7.  สทิธิในการลาออกจากการทําหน้าที5เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้กบักองทนุรวม และ/หรือเลิกโครงการ 
ตามข้อ ข้อ 24.1.1 (2) และข้อ 24.1.3   

24.1.2 หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการมีหน้าที5และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทนุรวมให้
เป็นไปตามที5กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด รวมถึงหน้าที5และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี A 

(ก) การบริหารกองทุนรวม 
(1) จดัการทรัพย์สนิของกองทนุรวมให้เป็นไปตามที5ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมที5ได้รับอนมุตัิ

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการอยา่ง
เคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที5ตามบทบญัญตัิในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องแหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชี A
ชวน โดยมีสาระสาํคญัไมต่า่งจากร่างข้อผกูพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสอืชี Aชวน ที5ผา่นการพิจารณาจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั Aงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ในนามกองทนุรวมภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย 

(3) จดัสง่ แจกจา่ย และจดัให้มีหนงัสอืชี Aชวนและรายละเอียดของโครงการที5เป็นปัจจบุนัตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัตอ่ไปนี A 
(3.1) ก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตอ่ประชาชน บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืชี A

ชวนให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมน้่อยกวา่ 1 วนัทําการกอ่นการเริ5มจดัสง่หรือ
แจกจา่ยหนงัสอืชี Aชวนให้แก่ประชาชน และจดัสง่เอกสารดงักลา่วผา่นระบบรับและเผยแพร่
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ข้อมลูหนงัสอืชี Aชวนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

(3.2) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะจดัสง่และดําเนินการให้ผู้จดั
จําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี จดัสง่หนงัสอืชี Aชวนสว่นสรุปข้อมลู
สาํคญัที5ผู้ลงทนุควรทราบพร้อมกบัใบจองซื Aอหนว่ยลงทนุให้ผู้ ที5สนใจจะลงทนุ และจดัให้มี
หนงัสอืชี Aชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที5ติดตอ่
ของผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี แล้วแตก่รณี เพื5อประโยชน์
ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที5สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที5เสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(3.3) เมื5อระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุสิ Aนสดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชี Aชวน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ เพื5อให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจดัสาํเนาให้เมื5อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ ในกรณีที5หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ5มเตมิโครงการ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ5มเตมิดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 10 วนัทําการ
นบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัที5ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ5มเติมโครงการ
หรือวนัที5ได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ5มเติมโครงการ แล้วแตก่รณี ทั Aงนี A จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

(4) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื5น รวมทั Aงการหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยการซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอน หรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และเปลี5ยนแปลงเพิ5มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื5นที5ลงทนุไว้ตาม
นโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื5อนไข วิธีการที5กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ด้วย 

(5) ดําเนินการเพิ5มหรือลดจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมตามวิธีการที5ระบไุว้ในข้อ 21 “การเพิ5มเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทนุรวม” และข้อ 22 “การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม” และ/หรือ
ดําเนินการตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(6) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื5อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5
กําหนดไว้ในข้อ 5 “ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” และเป็นไป
ตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(7) เปลี5ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ5มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวธีิจดัการกองทนุรวมตามที5กําหนดไว้
ในข้อ 31 “การแก้ไขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

(8) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิภายใต้หลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่งๆ ที5เกี5ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินคา่หรือสอบทาน
การประเมินคา่ตามที5บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอรวมถึงการอํานวยความสะดวกให้กบับริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สนิหรือบคุคลที5ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิในการสาํรวจ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมเพื5อการประเมินคา่  

(10) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้หลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์
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หรือบคุคลที5ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมตามที5กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(11) จดัให้มีการประกนัภยัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมภายใต้หลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ดําเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ตา่งคดีแพง่ หรือคดีอาญา ในนามของบริษัทจดัการรวมถึงการแตง่ตั Aง
ตวัแทนเพื5อกระทําการใดๆ แทนกองทนุรวม เพื5อรักษาสทิธิและผลประโยชน์ตา่งๆ ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ ในกรณีที5มีบคุคลใดๆ รอนสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม 

(13) ปฏิบตัิการอื5นๆ เพื5อให้บรรลซุึ5งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ5งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที5 และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั Aงนี A จะต้องไมข่ดัตอ่
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื5นใดที5เกี5ยวข้อง 

(14) ดําเนินการเลกิกองทนุรวมตามที5กําหนดไว้ในข้อ 32 “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 

(ข) การรับและจ่ายเงนิของกองทุนรวม 
(1) จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื5นใดจากและให้แก่ผู้

ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุรวมและตามที5
กําหนดไว้ในข้อ 25 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากผู้สั5งซื Aอหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
กองทนุรวม” 

(2) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุรวมและคา่ธรรมเนียมอื5นๆ ตามที5กําหนดไว้ในข้อ 25 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากผู้สั5งซื Aอหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” 

(ค) การแต่งตั )งบุคคลที�เกี�ยวข้องเพื�อการจัดการกองทุนรวม 

(1) แตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึ5งมคีณุสมบตัิตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยคณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี5ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์อื5นแทนตามเงื5อนไขในการเปลี5ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที5กําหนดไว้ในข้อ 11.2 “เงื5อนไขการเปลี5ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทั Aงนี Aโดยได้รับ
อนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แตง่ตั Aงนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รวมถงึการเปลี5ยนตวันายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและ
แตง่ตั Aงนายทะเบียนหนว่ยลงทนุอื5นที5มีคณุสมบตัิตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน 
และแจ้งการแตง่ตั Aงดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(3) แตง่ตั Aงผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ซึ5งมีคณุสมบตัิตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื5อทําหน้าที5ตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยไปซึ5งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการจะประกาศรายชื5อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไว้ในที5
เปิดเผย ณ ที5ทําการของบริษัทจดัการ ทั Aงนี A โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(4) แตง่ตั Aงผู้จดัการกองทนุเพื5อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยทําหน้าที5ตดัสนิใจลงทนุหรือ
จําหนา่ยไปซึ5งทรัพย์สนิของกองทนุ ทั Aงนี A โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(5) แตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี เพื5อรับผิดชอบเกี5ยวกบัการบริหารหรือจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีประสทิธิภาพ ทั Aงนี A ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะต้องมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที5ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และแจ้ง
การแตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที5แตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 41                                                                                20/7/2011 

(6) แตง่ตั Aงที5ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้าม)ี เพื5อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี5ยวกบัการซื Aอ เชา่ จําหนา่ย 
โอน หรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์นั Aน เพื5อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงาน
การแตง่ตั Aงหรือเปลี5ยนแปลงให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัแตง่ตั Aงหรือ
เปลี5ยนแปลงบคุคลดงักลา่ว และจะจดัสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั Aงที5ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

(7) แตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ เพื5อทําการประเมินคา่หรือทําการสอบทานการประเมินคา่
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั Aงนี A บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วนั Aนจะต้องอยูใ่น 
บญัชีรายชื5อที5ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) แตง่ตั Aงผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ทั Aงนี A ผู้สอบบญัชีดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึง
การเปลี5ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและแตง่ตั Aงผู้สอบบญัชีอื5นที5มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที5
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั Aงดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

(9) แตง่ตั Aงผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวมเพื5อทําหน้าที5รวบรวม แจกจา่ยทรัพย์สนิให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
หน้าที5อื5นๆ ที5จําเป็นเพื5อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ Aนเมื5อยตุิหรือเลกิกองทนุรวม ทั Aงนี A โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10) แตง่ตั Aงคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม (ถ้ามี) เพื5อทําหน้าที5ในการตดัสนิใจพิจารณา และ/หรือ
วินิจฉยัเรื5องตา่งๆ ที5เกี5ยวกบัการบริหารกองทนุ โดยคณะกรรมการลงทนุจะมีคณุสมบตัิตามที5กําหนด
ในข้อ 10 “คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม” 

(11) แตง่ตั Aงบคุคลอื5นใดเพื5อทําหน้าที5ตา่งๆ ที5เกี5ยวกบักองทนุ อาทิเช่น ผู้ เชี5ยวชาญตา่งๆ ผู้ตรวจรับอาคาร 
ผู้ดแูลรักษาความสะอาดอาคาร ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง เป็นต้น  

(ง) การดาํเนินการอื�นๆ 
(1) ยื5นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึ5งเป็นเงินที5ได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม

ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุ 

(2) ยื5นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื5อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(3) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการ และนําทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

(4) จดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี Aให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เมื5อมีการซื Aอ เชา่ จําหนา่ย โอน หรือรับโอน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
(i) เอกสารที5แสดงกรรมสทิธิbหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื Aอ เชา่ รับโอนสทิธิ

การเช่า หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี  
(ii) สญัญาเป็นหนงัสอืที5แสดงการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์  
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ในกรณีที5เป็นการซื Aอหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะมีหนงัสอืแจ้งการเข้าครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว 

(5) จดัสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ สาํเนาสญัญาแตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
(ถ้ามี) และสาํเนาสญัญาแตง่ตั Aงที5ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นั
ทําสญัญาดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรกของกองทนุรวม ซึ5งมกีารแตง่ตั Aง
บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ให้บริษัทจดัการสง่สาํเนาสญัญาแตง่ตั Aง
บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัแตง่ตั Aงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

(6) จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ5งทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมทั Aงทะเบียนหนว่ยลงทนุที5ตดิภาระจํานํา 
(7) จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที5เป็นสาระสาํคญัเกี5ยวกบัการซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ5ง

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5ซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ5งอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว รวมทั Aงจดัให้มีข้อมลูที5เป็นสาระสาํคญัดงักลา่วไว้ในที5
เปิดเผย ณ บริษัทจดัการและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5ซื Aอ เช่า 
จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ5งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยหนงัสอืสรุปข้อมลู
จะมีสาระสาํคญัตามสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
ในกรณีที5หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
บริษัทจดัการอาจจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที5เป็นสาระสาํคญัตามวรรคก่อนให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในวนัทําการถดัจากวนัที5ซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ5ง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื5นตามที5ตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด 

(8) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน และจดัทํารายงานการลงทนุของ
กองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(9) คํานวณและดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการคํานวณ มลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดอืนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที5กําหนดไว้ในข้อ 26 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ” 

(10) ในกรณีที5มเีหตกุารณ์หรือการเปลี5ยนแปลงใดๆ เกิดขึ Aนภายหลงัจากวนัที5คํานวณตาม (9) อนัมี
ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั บริษัทจดัการจะแจ้งเหตกุารณ์หรือการ
เปลี5ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ 

(11) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการที5มีธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทนุ รวมทั Aงจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุสิ Aนปีการเงินของกองทนุรวมและสง่ให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทกุรายที5มชืี5อในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ รวมทั Aงสง่ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิ Aนรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวม โดยรายงานดงักลา่วต้องมีรายการ
อยา่งน้อยตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(12) จดัสง่สาํเนารายงานการประเมินคา่และรายงานการสอบทานการประเมินคา่ พร้อมด้วยสาํเนา
เอกสารหลกัฐานที5เกี5ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5ได้รับรายงานการประเมินคา่  

(13) รวบรวม ตดิตาม ดําเนินการ สั5งให้ผู้มีหน้าที5ตา่งๆ ตามสญัญาแตง่ตั Aง อาทิเช่น ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ที5ปรึกษา ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานตา่งๆ และ/
หรือดําเนินการตา่งๆ ตามที5ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั Aง และ/หรือตามที5คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ 
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ  

(14) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวมตามที5บริษัทจดัการมีอํานาจ หรือหน้าที5ที5จะกระทําได้
ภายใต้ของเขตของกฎหมาย 

(15) ปฏิบตัิหน้าที5และความรับผิดชอบอื5นๆ ตามที5พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 รวมทั Aงที5จะมแีก้ไขเพิ5มเตมิตอ่ไป และตามที5ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้เป็นหน้าที5ของบริษัทจดัการ 

24.1.3 เงื�อนไขการเปลี�ยนบริษัทจัดการ 
กองทนุรวมอาจเปลี5ยนบริษัทจดัการได้เมื5อเกิดกรณีใดกรณีหนึ5งดงัตอ่ไปนี A และเมื5อได้รับการอนมุตัเิห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1. เมื5อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของ

จํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดให้เปลี5ยนบริษัทจดัการ และมีการแตง่ตั Aงบริษัทจดัการรายใหม่
ขึ Aนในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวม โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั โดยที5หากสาเหตกุารเปลี5ยนบริษัทจดัการนั Aน มิได้เกิดจากความผิดหรือ
การประกอบหน้าที5บกพร่องอยา่งร้ายแรงอนัเกิดจากบริษัทจดัการโดยตรงแล้ว กองทนุรวมจะต้องจ่าย
ชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที5ระบไุว้ในโครงการให้บริษัทจดัการ ตามจํานวนที5คํานวณได้จาก
ระยะเวลาที5เหลอือยูก่่อนครบ 3 ปี โดยให้ใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที5ได้คํานวณไว้ของเดือนลา่สดุเป็นฐานใน
การคํานวณ 
ตวัอยา่ง : หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีติให้เปลี5ยนบริษัทจดัการ เมื5อกองทนุบริหารไปแล้วเป็นเวลา : 

• 1 ปีบริบรูณ์ บริษัทจดัการมีสทิธิที5จะได้รับการชดเชยเป็นคา่ธรรมเนียมการจดัการรวมทั Aงสิ Aน 2 ปี  

• 2 ปีบริบรูณ์ บริษัทจดัการมีสทิธิที5จะได้รับการชดเชยเป็นคา่ธรรมเนียมการจดัการรวมทั Aงสิ Aน 1 ปี  

• 3 ปีบริบรูณ์ กองทนุไมต้่องจ่ายคา่ชดเชยเป็นคา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่บริษัทจดัการ 
2. ในกรณีที5มีการเปลี5ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที5ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือมีการ

แก้ไขพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื5นๆ ที5เกี5ยวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการให้
สอดคล้องกบัประกาศ คําสั5ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั Aงนี A เนื5องจากการเปลี5ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้
เป็นการเพิ5มภาระหน้าที5แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับหน้าที5ตอ่ไป บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าที5ในการจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที5จะรับหน้าที5ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัท
จดัการที5มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ที5จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหมเ่อง 
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ทั Aงนี A ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตั Aงบริษัทจดัการรายใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที5
ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3. ในกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความประสงค์หรือมีมตเิปลี5ยนแปลงนโยบาย วธีิการในการจดัการ การ
ดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการเปลี5ยนแปลงโครงสร้างการถือหนว่ยลงทนุอยา่งมี
นยัสาํคญั (การเปลี5ยนแปลงรายชื5อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือการเปลี5ยนแปลงการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัในอตัราตั Aงแตร้่อยละ 5 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Aงหมด) หรือกรณีอื5นใดอนัจะมผีลให้บริษัทจดัการไมป่ระสงค์ที5จะปฏิบตัิหน้าที5ตอ่ไป บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าที5ในการจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที5จะรับหน้าที5ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัท
จดัการรายใหมที่5มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ที5จะจดัหาบริษัท
จดัการรายใหมเ่อง ทั Aงนี A ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตั Aงบริษัทจดัการรายใหมใ่ห้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วนันบัจากวนัที5ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ   

4. ในกรณีที5บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวม ซึ5ง
มีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที5บริษัทจดัการได้ตอ่ไป  
ทั Aงนี A หากเหตดุงักลา่วเกิดขึ Aนก่อนที5บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุรวมมาครบระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม กองทนุรวมไมต้่องจ่ายชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการให้กบับริษัท
จดัการ 
อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะยงัคงได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที5ระบไุว้ในโครงการจนถึงวนั
สดุท้ายของการปฏิบตัิหน้าที5บริษัทจดัการ 

ในการเปลี5ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที5กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ดาํเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วกอ่น โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที5ตอ่ไป
จนกวา่จะมีการแตง่ตั Aงบริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีที5บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 2. หรือข้อ 3. ข้างต้นจนครบถ้วน แตก่องทนุและ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
และ/หรือคณะกรรมการลงทนุไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทนุรายอื5นใดมารับหน้าที5ได้ภายใน 90 วนันบั
แตว่นัที5บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที5จะเลกิโครงการโดยถือวา่การ
ดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 

24.2 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
24.2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าที5เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที5กําหนดไว้
ในข้อ 25 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากผู้สั5งซื Aอหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” 

2. บอกเลกิสญัญาแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงื5อนไขแตง่ตั Aงผู้ดแูลผลประโยชน์ที5ทําไว้กบั
บริษัทจดัการ ทั Aงนี A โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

24.2.2 หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
1. ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที5และความรับผิดชอบตามที5ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อ

ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั Aงในปัจจบุนัและที5แก้ไขเพิ5ม
โดยเคร่งครัด 

2. ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม รับเงินตา่งๆ ที5กองทนุรวมจะพงึได้รับจากการจดัตั Aง
และดําเนินงานของกองทนุรวม เช่น เงินจองซื Aอหนว่ยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบี Aยจากหลกัทรัพย์ เงินได้
จากการจําหนา่ยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอื5นใดของกองทนุรวม และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝาก และ/
หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

3. จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื5อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของกองทนุรวมตามคําสั5งของบริษัทจดัการ 
4. เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สนิของผู้ดแูล

ผลประโยชน์และทรัพย์สนิของบคุคลอื5นใดภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 
พร้อมทั Aงดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมให้เป็นไปตามที5ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

5. ให้ความเห็นเกี5ยวกบัการดําเนินงานกองทนุรวมของบริษัทจดัการเพื5อประกอบกบัข้อมลูอื5นๆ ที5บริษัท
จดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ Aนปี
บญัชีนั Aน 

6. ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดใีห้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที5ของตน หรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทั Aงนี Aเพื5อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั Aงปวงหรือเมื5อได้รับคาํสั5งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื5อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
กองทนุรวมให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

7. ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศไว้โดย
เคร่งครัด 

8. ในกรณีที5มีการเลกิโครงการ เมื5อเลกิโครงการแล้ว หน้าที5ของผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิ Aนสดุเมื5อผู้ ชําระบญัชี
ได้จดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที5การชําระบญัชียงั
ไมส่ิ Aนสดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที5ตา่งๆ ดงันี A 
8.1 รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 
8.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที5ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักลา่ว 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมช่กัช้า 

9. ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี A 
(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที5ได้รับหนงัสอืแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
(ข) ทกุหนึ5งปีนบัแตว่นัที5ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั Aงก่อนแล้วเสร็จ ทั Aงนี A คา่ใช้จ่ายที5เกิดจากการ

ตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวม 
10. บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที5ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที5เริ5มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั Aน 
11. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที5ผู้ดแูลผลประโยชน์พบวา่อสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งมนียัสาํคญั 
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12. แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินคา่ใหมโ่ดยพลนั เมื5อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มเีหตกุารณ์หรือการ
เปลี5ยนแปลงใดๆ เกิดขึ Aนอนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

13. ตรวจสอบการซื Aอ เช่า จําหนา่ย หรือโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
ให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

14. ให้ความเห็นชอบในการที5บริษัทจดัการจดัให้มีการประกนัวินาศภยัเพื5อคุ้มครองความเสยีหายที5อาจจะเกิด
ขึ Aนกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมได้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทนุรวมเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ 

15. รับรองการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมวา่ถกูต้อง
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

16. ในกรณีทรัพย์สนิที5ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที5ดิน หรือเอกสาร
แสดงกรรมสทิธิbในอสงัหาริมทรัพย์นั Aน หนงัสอืกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอื5นใดที5เกี5ยวข้องกบั
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที5เกี5ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สนิที5ลงทนุเป็นสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสทิธิการ
เช่าในอสงัหาริมทรัพย์นั Aน เอกสารอื5นใดที5เกี5ยวข้องกบัสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที5
เกี5ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญา
โอนสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สนิที5โดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ที5
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื5น 

17. รับมอบหรือสง่มอบเอกสารแสดงกรรมสทิธิbดงักลา่วข้างต้นเกี5ยวกบัการซื Aอ ให้เชา่ จําหนา่ยหรือโอน
อสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม และรับมอบหรือสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่วข้างต้นเกี5ยวกบัการซื Aอ จําหนา่ย หรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวมตามที5บริษัท
จดัการแจ้งให้ทราบ เพื5อให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมและประกาศของสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

18. ดแูล ทวงถาม ตดิตามทรัพย์สนิหรือรักษาสทิธิในทรัพย์สนิของกองทนุรวม เพื5อผลประโยชน์ในการเข้า
ประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี Aย หนว่ยลงทนุ และ/หรือทรัพย์สนิอื5นใด การจองหุ้นเพิ5มทนุ 
การเปลี5ยนแปลงมลูคา่หุ้น และการได้รับสทิธิประโยชน์อื5นใดที5กองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทั Aงดาํเนินการ
รับหรือจ่ายเงินตามสทิธินั Aนๆ รวมทั Aงแจ้งให้บริษัทจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที ในกรณีที5มี
ความจําเป็นที5ต้องป้องกนัการเสยีสทิธิที5มีอยู ่อนัเกี5ยวกบัหรือเกี5ยวเนื5องกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนินั Aนๆ 
หรือมีการเปลี5ยนแปลงอื5นใดที5มผีลตอ่การถือครองทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

19. สง่มอบ รับมอบ สั5งซื Aอตามสทิธิ จําหนา่ยจา่ยโอน ฝาก/ถอนทรัพย์ หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิตลอดจนชําระ
และรับชําระราคาหลกัทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และ
ทรัพย์สนิก่อนดําเนินการ 

20. จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนี Aให้บริษัทจดัการ 
(ก) รายละเอียดเกี5ยวกบัการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทกุสิ Aนวนัทําการที5ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการในประเทศไทย (“วนัทําการ”) 
(ข) รายงานเกี5ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุสิ Aนวนัทํา

การ 
(ค) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี Aคา่ซื Aอหลกัทรัพย์ และลกูหนี Aคา่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้าม)ี 
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(ง) รายงานการรับโอน และ/หรือการสง่มอบทรัพย์สนิกองทนุรวม รวมทั Aงราคาของทรัพย์สนิภายใน 10 
วนั นบัตั Aงแตว่นัที5มกีารทํารายการ 

(จ) รายงานอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุ ตามที5ตกลงร่วมกนัระหวา่งคูส่ญัญา หรือตามที5
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที5ต้องจดัทํา 

21. ชําระเงิน และ/หรือทรัพย์สนิ และ/หรือผลประโยชน์อื5นใดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามคาํสั5งของบริษัท
จดัการ ในกรณีที5มกีารจ่ายเงินปันผล หรือลดเงินทนุของกองทนุรวม 

22. จดัการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิของตนให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัที5บริษัทจดัการตรวจ
พบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที5ผู้ดแูลผลประโยชน์
มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการมีสทิธิขออนญุาตตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้เปลี5ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใน 15 วนันบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัที5ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 

23. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามราคาที5เป็น
ธรรม ในกรณีที5วิธีการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติ ทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์
ในขณะคาํนวณมลูคา่ หรือกรณีที5เป็นทรัพย์สนิอื5นนอกเหนือจากที5กําหนดไว้ในประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

24. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการเกี5ยวกบัวิธีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีที5บริษัทจดัการไมอ่าจ
จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ โดยวธีิการเปิดเผยและให้โอกาสผู้ ที5ประสงค์จะรับโอนอสงัหาริมทรัพย์อยา่งเสมอ
ภาคกนัได้ก่อนหกเดือนกอ่นครบกําหนดอายโุครงการ หรือในกรณีที5บริษัทจดัการเห็นวา่ราคาที5จะได้จาก
การจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์โดยวิธีข้างต้นไมเ่หมาะสม 

25. ปฏิบตัิหน้าที5อื5นใดตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ให้เป็น
หน้าที5ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

24.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) 
24.3.1 ที�ปรึกษาของกองทุนรวม มีสทิธิ หน้าที5 และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี Aคือ 

1. ได้รับคา่ธรรมเนียมในการเป็นที5ปรึกษาจากกองทนุรวม ตามสญัญาที5ได้ตกลงกนั 
2. ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี5ยวกบัการซื Aอหรือเชา่อสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์นั Aนเพื5อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 
3. หน้าที5อื5นใดตามที5ระบใุนสญัญาที5ได้ตกลงกนั 

24.3.2 ที�ปรึกษาทางการเงนิ มีสทิธิ หน้าที5 และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี Aคือ 
1. ได้รับคา่ธรรมเนียมในการเป็นที5ปรึกษาทางการเงินจากกองทนุรวม ตามสญัญาที5ได้ตกลงกนั 
2. ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี5ยวกบัการจดัตั Aงกองทนุรวม การระดมเงินทนุ  การวางแผนทางการเงินเพื5อ

การลงทนุ รวมถึงการเพิ5มเงินทนุ (หากได้รับเลอืกเป็นที5ปรึกษาทางการเงิน) 
3. หน้าที5อื5นใดตามที5ระบใุนสญัญาที5ได้ตกลงกนั 

24.3.3 ที�ปรึกษาอื�นของกองทุนรวม มีสทิธิ หน้าที5 และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี Aคือ 
1. ได้รับคา่ธรรมเนียมในการเป็นที5ปรึกษาอื5นจากกองทนุรวม ตามสญัญาที5ได้ตกลงกนั 
2. ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื5อประโยชน์ในการจดัตั Aงและจดัการกองทนุรวม 
3. หน้าที5อื5นใดตามที5ระบใุนสญัญาที5ได้ตกลงกนั 

24.4 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
24.4.1 สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
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1. ได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุรวมสาํหรับทําหน้าที5บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี ตามสญัญาแตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

24.4.2 หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี A 
1. ดแูล รักษา และจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้อยูใ่นสภาพที5ดีอยูเ่สมอและทํารายได้แก่

ทรัพย์สนิตลอดเวลา บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. จดัเก็บรายรับและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอื5นที5เกี5ยวข้อง 
3. ดําเนินการอื5นๆ ตามที5กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Aงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
4. ปฏิบตัิหน้าที5อื5นๆ ตามที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้

เป็นหน้าที5ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

24.5 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
24.5.1 สิทธิของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

1. ได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุรวมสาํหรับทําหน้าที5ประเมินคา่ทรัพย์สนิหรือการสอบทานการประเมินคา่
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม แล้วแตก่รณี ตามสญัญาวา่จ้างบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

24.5.2 หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน มีดงัตอ่ไปนี A 
1. ประเมินคา่ทรัพย์สนิหรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  
2. ดําเนินการอื5นๆ ตามที5กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 
3. ปฏิบตัิหน้าที5อื5นๆ ตามที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้

เป็นหน้าที5ของผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

25. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื )อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
25.1 ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื )อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
ไมม่ี 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที5เกิดจากการใช้บริการผ่านธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบนัการเงิน (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คตา่งจงัหวดั (ถ้ามี) เป็นต้น ตามอตัราที5ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด 

(3) คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : ในอตัราไมเ่กิน 10 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 
หนว่ย โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนในวนัที5ยื5นคําขอโอนหนว่ยลงทนุ 

(4) คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ การออกใบหนว่ยลงทนุใหมแ่ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณี
สญูหายและอื5นๆ ที5เกิดขึ Aนจริง ซึ5งพิสจูน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ตามอตัราที5นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

(5) คา่ใช้จา่ยอื5นๆ ที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหนา่ย ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี หรือ
นายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากรายการข้างต้น ตามที5จา่ยจริงหรือตาม
อตัราที5บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหนา่ย ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 
หรือ คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหนว่ยลงทนุกบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุตามอตัราที5บริษัทจดัการ และ/
หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

คา่ธรรมเนียมตาม (1) – (5) เป็นอตัราที5รวมภาษีมลูคา่เพิ5ม (ถ้าม)ี หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี หรือภาษีอื5นใดทํานองเดียวกนั (ถ้า
มี) 
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25.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทั Aงนี A ต้องไมต่ํ5ากวา่ 300,000 บาทตอ่
เดือน 

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.023 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม และมีคา่ใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์สาํหรับการปฏิบตัิหน้าที5ในการออกไปตรวจสอบ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในอตัราไมเ่กิน 3,000 บาทตอ่ครั Aง ทั Aงนี A ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเบิกคา่ใช้จา่ย
ตามที5จ่ายจริงอื5นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สนิดงักลา่วจากกองทนุรวมได้ เช่น คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง คา่ที5พกั 
และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เป็นต้น ในอตัราไมเ่กิน 30,000 บาทตอ่ครั Aง 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทั Aงนี A ต้องไมต่ํ5ากวา่ 20,000 บาทตอ่
เดือน  

(4) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ในอตัราตามที5ได้ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามที5จา่ยจริง ทั Aงนี A ต้องไมเ่กินร้อยละ 
1.50 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  

(5) ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาของกองทุนรวม 
ในอตัราตามที5ได้ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการกบัที5ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) ตามที5จ่ายจริง ทั Aงนี A ต้องไมเ่กิน
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(6) ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงนิ  
ในอตัราตามที5ได้ตกลงกนัระหว่างบริษัทจดัการกับที5ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ตามที5จ่ายจริง ทั Aงนี A ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(7) ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย 
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที5เสนอขายได้  

(8) ค่าเบี )ยประกันภยั 
ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภยั ดูแลและ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกัน
อคัคีภัยและวินาศภยัต่างๆ (ถ้ามี) และ/หรือการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ/หรือค่าเบี Aยประกันอื5นใดที5
เกี5ยวเนื5องกบักองทนุรวม ตามที5จ่ายจริง 

(9) ค่าเบี )ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 
ไมม่ี  

(10) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุรวม คา่สื5อโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสมัมนาแนะนํากองทุนและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสญัญาต่างๆ อัน
เกี5ยวเนื5องกบักองทนุรวม 
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(1) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรก : จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเมื5อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ Aนตามจํานวนที5จ่าย
จริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยกองทนุรวมเฉลี5ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที5ได้รับประโยชน์ 
ทั Aงนี A คา่ใช้จา่ยข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

(2) ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Aงแรก : เมื5อกองทนุรวมมีการเพิ5มเงินทนุในแตล่ะครั Aง หรือ เพื5อวตัถปุระสงค์
ในการเผยแพร่ความรู้และประชาสมัพนัธ์กองทนุรวมในอนัที5จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โดยทั5วไปตามที5บริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื5อให้
เป็นที5รู้จกัโดยทั5วไปอนัจะเป็นการเพิ5มสภาพคลอ่งแก่หนว่ยลงทนุ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บจากกองทนุรวม
เมื5อมคีา่ใช้จา่ยเกิดขึ Aนตามจํานวนที5จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมในงวด
เดียว หรือในรอบระยะเวลาบญัชีที5เกิดคา่ใช้จา่ยดงักลา่วขึ Aน ทั Aงนี A คา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กิน
ร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิ Aนปีบญัชีก่อนหน้ารอบระยะเวลาบญัชีที5มี
คา่ใช้จา่ยเกิดขึ Aน  

(11) อื�นๆ (ระบุ) :  
(11.1) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที5เกี5ยวข้องในการจดัตั Aงกองทนุรวม ตามที5จ่ายจริง เช่น คา่ธรรมเนียมการขอ

อนมุตัิจดัตั Aงและจดัการกองทนุรวม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
คา่ธรรมเนียมแรกเข้าและคา่ธรรมเนียมในการยื5นคาํขอจดทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การเตรียมและจดัทําเอกสารสญัญาและคา่แปลเอกสาร เป็น
ต้น 

(11.2) คา่ธรรมเนียมรายปีและคา่ใช้จา่ยในการดาํรงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตามที5จ่าย
จริง 

(11.3) คา่ที5ปรึกษาอื5นของกองทนุรวม ตามที5จา่ยจริง เช่น คา่ที5ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ คา่จ้างวิศวกร
ประเมินคณุภาพงาน เป็นต้น  

(11.4) คา่ใช้จา่ยในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่รายงานหนงัสอืบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถงึ
การลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั และหรือขา่วสารถงึผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5บริษัทจดัการจดัทํา หรือที5
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด ตามที5จา่ยจริง 

(11.5) คา่ใช้จา่ยในการจดัทํา จดัพิมพ์ จดัสง่ และคา่แปลหนงัสอืชี Aชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และแบบฟอร์มตา่ง  ๆที5
เกี5ยวกบักองทนุรวม อาทิเช่น ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบจองซื Aอหนว่ยลงทนุ ใบหนว่ยลงทนุ เป็นต้น ตามที5จ่าย
จริง 

(11.6) คา่ใช้จา่ยอนัเกี5ยวเนื5องจากการแก้ไขเพิ5มเติมโครงการ หรือการเปลี5ยนประเภทโครงการ เช่น การลง
ประกาศหนงัสอืพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การทําเอกสารแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้
ถือหนว่ยลงทนุ หรือ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที5เกิดขึ Aนจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที5จ่ายจริง 

(11.7) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อนัเกี5ยวเนื5องกบัการดําเนินการตามกฎหมาย หรือสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกําหนด เช่น คา่ที5ปรึกษากฎหมาย คา่แปล
เอกสารสญัญาตา่งๆ เป็นต้น ตามที5จ่ายจริง 

(11.8) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมที5เกิดจากการจา่ยเงินปันผล การเพิ5มเงินทนุและ/หรือการลดเงินทนุ ตามที5
จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซื Aอหนว่ยลงทนุในกรณีเพิ5มเงินทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระ
เงินในกรณีที5มีการลดเงินทนุ และ/หรือจ่ายเงินปันผล คา่ธรรมเนียมการออกเช็ค หรือคา่ธรรมเนียมการ
โอนเงินเข้าบญัชีให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ คา่บริการเตรียมการจดัสง่เช็ค คา่ซอง
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จดหมาย คา่ไปรษณียากรสาํหรับสง่เอกสารตา่งๆ หรือหนงัสอืตดิตอ่กบับคุคลที5เกี5ยวข้อง และคา่ใช้จา่ย
อื5นใดที5เกิดจากการจา่ยเงินปันผล การเพิ5มเงินทนุและ/หรือการลดเงินทนุ เป็นต้น 

(11.9) คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายอื5นๆ ในการสอบบญัชี ตามที5จา่ยจริง 
(11.10) คา่ตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระบญัชีกองทนุรวม ตามที5จา่ยจริง 
(11.11) คา่ใช้จา่ย (ถ้าม)ี ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที5ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที5 

หรือเรียกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื5อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื5อ
ได้รับคําสั5งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที5จ่ายจริง 

(11.12) คา่ใช้จา่ยที5เกิดขึ Aนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินการตามกฎหมายเพื5อการรับชําระหนี Aใดๆ 
ของกองทนุรวม หรือคา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการดําเนินคดใีนศาล เพื5อรักษาสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการ ตามที5จ่ายจริง 

(11.13) คา่ธรรมเนียมของธนาคารที5หกัเก็บจากบญัชีกองทนุรวมในการใช้บริการ เช่น คา่ธรรมเนียมการใช้
บริการ INFO-BANKING คา่สมดุเช็ค คา่อากรแสตมป์ เป็นต้น ตามที5จา่ยจริง 

(11.14) คา่ใช้จา่ยที5เกิดขึ Aนจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพื5อเป็นหลกัประกนัการลงทนุของกองทนุรวม ตามที5จ่าย
จริง 

(11.15) คา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุคณะกรรมการลงทนุและ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่จดัสง่หนงัสอื
เชิญประชมุและ/หรือเอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ คา่เบี Aยประชมุคณะกรรมการลงทนุ เป็นต้น ตามที5
จ่ายจริง  

(11.16) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที5เกี5ยวกบัภาษีหรือคา่ธรรมเนียมอื5นที5เกี5ยวข้องตามอตัราที5กฎหมายกําหนด และ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที5เกี5ยวข้องกบัหนว่ยราชการ เช่น คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเกี5ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที5 ภาษีป้าย คา่อากรแสตมป์ หรือภาษีอื5นใดในทํานองเดียวกนั เป็น
ต้น  

(11.17) คา่ธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอน
หรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของ
มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที5มีการซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

(11.18) คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิตามอตัราที5ระบใุนสญัญาวา่จ้างบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 
(11.19) คา่ใช้จา่ยในการตอ่เติม เปลี5ยนแปลง ซอ่มแซม ตกแตง่ใหม ่ปรับปรุงให้ดีขึ Aน ทั Aงนี A รวมถงึการซื Aอใหม ่ซื Aอ

ทดแทนอปุกรณ์ตา่งๆ เครื5องใช้อื5นใดที5จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจหรือทําประการใดๆ เกี5ยวกบั
อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทนุรวม เพื5อให้อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิดงักลา่วอยูใ่นสภาพ
ที5ดีและมีความพร้อมที5จะหาประโยชน์ 

(11.20) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยในการซื Aอ เช่า จําหนา่ย โอนหรือรับโอนสทิธิซึ5งอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือ
สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เช่น คา่นายหน้าในการซื Aอหรือจําหนา่ย คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น ใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที5มกีารซื Aอ เชา่ จําหนา่ย โอนหรือรับโอนสทิธิซึ5ง
อสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(11.21) ภาษีหรือคา่ธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที5เกี5ยวกบัการซื Aอขายหลกัทรัพย์หรืออสงัหาริมทรัพย์ ตามที5
จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องกบัการซื Aอหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จา่ยในการโอนหลกัทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จา่ยในการแตง่ตั Aงตวัแทนจําหนา่ยในการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  
คา่นายหน้าซื Aอขายหลกัทรัพย์ที5ซื Aอหรือขายเพื5อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม เป็นต้น  
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(11.22) คา่ใช้จา่ยอื5นใดที5เกี5ยวข้องกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าในการหาผู้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายทางการตลาด รวมถงึคา่สง่เสริมการขาย คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่
สาธารณปูโภค คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่นํ Aามนั เป็นต้น ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์ที5มกีารซื Aอ เชา่ จําหนา่ย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์  

(11.23) คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ5มเติมให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีที5เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที5อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้าง) 

(11.24) คา่ใช้จา่ยอื5นๆ ที5เกี5ยวเนื5องจากการจดัการกองทนุรวม เช่น คา่เสยีหายอนัจะเกิดจากภยัธรรมชาติ ภยั
จากสงครามกลางเมอืง เป็นต้น 

หมายเหตุ :  
ทั Aงนี A คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตาม (1) ถึง (11) ข้างต้น จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ5ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื5นใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 
บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมตาม (1) – (3) จากกองทนุรวมเป็นรายเดือน โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนั
ทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของ
กองทนุรวม ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะจ่ายภายใน 20 วนันบัตั Aงแตว่นัที5ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้คํานวณและรับรองมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะเดือนเรียบร้อยแล้ว  
สาํหรับคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตาม (4) – (11) บริษัทจดัการจะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที5จ่ายจริง โดยอาจจะ
พิจารณาตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในงวดเดียวหรือเฉลี5ยตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเฉลี5ย
เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที5ได้รับประโยชน์ หรือตามระยะเวลาที5เห็นสมควร ทั Aงนี A การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที5กําหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย  

25.3 การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
คา่ธรรมเนียมที5เรียกเก็บจากผู้ซื Aอหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากกองทนุรวมอาจ
มีการเปลี5ยนแปลงได้ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ5มเตมิโครงการ หากได้ปฏิบตัิดงันี A 
1. กรณีเปลี5ยนแปลงเพิ5มขึ Aนของคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ย 

1.1 บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 
(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(ข) ปิดประกาศในที5เปิดเผย ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที5ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้จดั

จําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
1.2 แจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัเปลี5ยนแปลง 
1.3 ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี กองทนุรวมสามารถเพิ5มคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายใดที5เรียกเก็บจาก

กองทนุรวมได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของอตัราคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ยที5กําหนดไว้เดิม  
2. กรณีเปลี5ยนแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ย 

2.1 ปิดประกาศในที5เปิดเผย ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที5ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้จดัจําหนา่ย 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 

2.2 แจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั Aงแตว่นัถดัจากวนัเปลี5ยนแปลง 
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26. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุน 
26.1 บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนั

สดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดอืนธนัวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของเดือนมถินุายนและเดือน
ธนัวาคม แล้วแตก่รณี ทั Aงนี A มลูคา่ที5คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การคํานวณมลูคา่ดงักลา่ว
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี5ยวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สนิไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ5งโดยมี
รายละเอียดตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.2 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 26.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และปิดประกาศไว้ใน
ที5เปิดเผย ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั Aงเปิดเผยชื5อ 
ประเภทและที5ตั Aงอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุรวมได้มาจากลงทนุด้วย  

26.3 ในกรณีที5มเีหตกุารณ์หรือการเปลี5ยนแปลงใดๆ ที5เกิดขึ Aนภายหลงัจากวนัที5คาํนวณตามข้อ 26.1 อนัมีผลกระทบตอ่
มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัสาํคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผยเหตกุารณ์หรือการ
เปลี5ยนแปลงดงักลา่วไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 26.2 และหากเหตกุารณ์หรือการเปลี5ยนแปลงดงักลา่ว
เกิดขึ Aนภายหลงัจากวนัที5มีการเปิดเผยตามข้อ 26.2 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื5องดงักลา่วโดยพลนั 

26.4 ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี A 
(1) อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะใช้ราคาที5ได้จากรายงานการประเมินคา่หรือ

รายงานการสอบทานการประเมนิคา่ครั Aงลา่สดุ แล้วแตก่รณี เว้นแตก่ารคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมครั Aงแรก บริษัทจดัการจะใช้ราคาที5ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2) ทรัพย์สนิอื5น บริษัทจดัการจะกําหนดมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที5สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.5  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี A 
(1)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล 
(2)  คํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  และ

ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตาํแหนง่ที5 5 ทิ Aง 
ในกรณีที5มีผลประโยชน์เกิดขึ Aนจากการคํานวณตามวิธีการข้างต้น บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั Aนรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

เงื�อนไขเพิ�มเติม 
สาํหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามที5ระบไุว้ข้างต้น เว้นแตก่รณีที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือหนว่ยงานอื5นใดที5มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี5ยนแปลง เพิ5มเติม ประกาศ สั5งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็น
อยา่งอื5น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั Aนโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
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27. การจัดทาํรายงานให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอืหน่วยลงทุน 
27.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุวนัสิ Aนรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที5มชืี5ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ Aน
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยรายงานดงักลา่วต้องมีรายการตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

27.2 รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที5เป็นสาระสาํคญัเกี5ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5
ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั Aน รวมทั Aงจดัให้มีข้อมลูที5เป็นสาระสาํคญัดงักลา่ว
ไว้ในที5เปิดเผย ณ ที5ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที5ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั Aน เพื5อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดย
หนงัสอืสรุปข้อมลูต้องมีสาระสาํคญัตามที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
เมื5อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะ
จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที5เป็นสาระสาํคญัตามวรรคหนึ5งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั Aงนี A 
ภายในวนัทําการถดัจากวนัที5ซื Aอ เช่า จําหนา่ย หรือโอนสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายใน
กําหนดเวลาอื5นตามที5ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

27.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที�ยงัสร้างไม่เสร็จ 
กรณีที5กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที5ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของ
การก่อสร้างทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัที5ลงทนุจนกวา่การก่อสร้างดงักลา่วจะแล้วเสร็จ และจดัสง่ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย 

28. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 
28.1 บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 2 รายเพื5อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี A 

1. ก่อนที5จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
2 ก่อนที5จะจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

28.2 บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 รายเพื5อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี A 
1 ทกุ 2 ปีนบัแตว่นัที5มกีารประเมินคา่เพื5อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
2 ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตกุารณ์หรือการเปลี5ยนแปลงใดๆ เกิดขึ Aนอนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที5

กองทนุรวมลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ทั Aงนี A ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที5บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับการแจ้งจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

28.3 บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 รายเพื5อทําการสอบทานการประเมินคา่ทกุ 1 ปีนบัแตว่นัที5
มีการประเมินคา่ครั Aงลา่สดุไปแล้ว 

28.4 ในการแตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเพื5อทําการประเมินคา่หรือทําการสอบทานการประเมินคา่ บริษัทจดัการจะ
แตง่ตั Aงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิรายใดรายหนึ5งให้ทําการประเมนิคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
เดียวกนัตดิตอ่กนัเกิน 2 ครั Aงไมไ่ด้ 
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29. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 
วนัที5สิ Aนสดุรอบบญัชี : วนัที5 30 เดือน มิถนุายน  
วนัที5สิ Aนสดุรอบบญัชีครั Aงแรก : วนัที5 30 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2553  

30. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
30.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการรับเงินปันผลตามอตัราที5บริษัทจดัการประกาศ ทั Aงนี A ภายใต้เงื5อนไขและวิธีการตามที5
กําหนดในข้อ 5 “ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  
ทั Aงนี A หากปรากฏวา่มีบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนันั Aนจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหนว่ยลงทนุ
ในสว่นที5เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที5ระบไุว้ในข้อ 
6 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

30.2 สิทธิในการลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการลงมติเพื5อแก้ไขเพิ5มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะดาํเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5กําหนดไว้ในข้อ 31 “การแก้ไขเพิ5มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ” 
ทั Aงนี A หากปรากฏวา่มีบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั Aนเฉพาะ
หนว่ยลงทนุในสว่นที5เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมด รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติ 
โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที5ระบไุว้ในข้อ 6 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

30.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื�อเลิกโครงการ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5มชืี5อในบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที5เลกิโครงการมีสทิธิในการได้รับเงินคืนตามสดัสว่นเมื5อเลกิ
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดย 
ผู้ ชําระบญัชีจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5ระบไุว้ในโครงการ  

30.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ รับโอนโดยไมข่ดัตอ่ข้อกําหนดตามข้อ 6 “หลกัเกณฑ์และ
ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” และข้อ 8 “การโอนหนว่ยลงทนุ” 

30.5 สิทธิประโยชน์อื�นๆ 
30.5.1 สทิธิในการจํานําหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธินําหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมไปจํานําได้ตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5
บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด ทั Aงนี A นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะรับจดทะเบียนการ
จํานําเฉพาะที5เป็นสถาบนัการเงินเทา่นั Aน 

30.5.2 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื5อมีการลดจํานวนเงินทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีสทิธิได้รับเงินคืนเมื5อมกีารลดจํานวนเงินทนุตามที5ระบไุว้ในโครงการ 

31. การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
เว้นแตป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื5นจะกําหนดเป็นอยา่งอื5น การ
แก้ไขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการจะเป็นดงันี A 
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31.1 การแก้ไขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมตเิสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุซึ5งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของ
กองทนุรวมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

31.2 ในกรณีที5การแก้ไขเพิ5มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ5งคิด
ตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของโครงการ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5ได้มมีตใิห้แก้ไข  

31.3 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ5นอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที5มีมติให้แก้ไขเพิ5มเติม แล้วแตก่รณี เมื5อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ5มเติมโครงการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยด้วย 

32. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื5อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ5งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี A 
32.1 เมื5อกองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทั Aงนี A ภายในวนัทําการถดัจากวนัที5ทราบเหตดุงักลา่ว  
32.2 เมื5อจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตํ5ากวา่ 500 ล้านบาท เมื5อคํานวณจากมลูคา่ที5ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยเลกิกองทนุ

รวมในวนัทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที5ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
32.3 เมื5อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของกองทนุ

รวม 
32.4 เมื5อครบอายโุครงการ (ถ้ามี) 

เงื�อนไขเพิ�มเติม 
32.5 เมื5อบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที5ระบไุว้ในโครงการได้ เว้น

แตใ่นกรณีที5บริษัทจดัการเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนเพื5อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ5มเติม 
แตไ่มส่ามารถลงทนุเพิ5มเติมนั Aนได้ บริษัทจะดาํเนินการตามข้อ 21 “การเพิ5มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม”  

32.6 เมื5อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั5งให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุรวม เนื5องจากบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

32.7 สาํนกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั Aงและจดัการกองทนุรวมได้ ในกรณีที5ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอื5น อนัเป็นการปกปิดหรืออํา
พรางลกัษณะที5แท้จริงในการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที5ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกิน
กวา่หนึ5งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของกองทนุรวม 

32.8 สาํนกังานจะเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตั Aงและจดัการกองทนุรวม ในกรณีที5มีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั Aงกองทนุ
รวมเพื5อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื5อเป็นเครื5องมือในการ
บริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และสาํนกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมหรือบคุคลที5เกี5ยวข้องทําการชี Aแจง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ5งในกรณีที5ไมม่ีการชี Aแจง หรือชี Aแจง
แล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือทําให้เชื5อได้วา่การจดัตั Aงกองทนุรวมเป็นการจดัตั Aงกองทนุรวมที5มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ
เป็นการทั5วไปอยา่งแท้จริง และสาํนกังานสั5งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดาํเนินการใดๆ และบริษัท
จดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการตามที5สาํนกังานสั5งได้ หรือดําเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถทําให้กองทนุรวมนั Aน
มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นการทั5วไปอยา่งแท้จริง  
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32.9  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตั Aงและจดัการกองทนุรวมได้ ในกรณีที5มีการแก้ไข
เพิ5มเติมโครงการที5ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมไ่ด้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีการเสนอขาย จําหนา่ย และจดัสรรหนว่ยลงทนุโดยฝ่าฝืนหรือมิได้
ปฏิบตัิตามที5ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

33. การชาํระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี�ยเงนิและหรือทรัพย์สนิอื�นคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเมื�อเลกิ
โครงการจัดการกองทุนรวม 
เมื5อเลกิกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีเพื5อ
ทําหน้าที5จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ชําระภาระหนี Aสนิของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิคืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉลี5ยตามจํานวนหนว่ยลงทนุที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายถืออยูต่ามสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทั Aงทํา
การอยา่งอื5นที5จําเป็นเพื5อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ Aน ทั Aงนี A ตามหลกัเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เมื5อชําระบญัชีเสร็จสิ Aนแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หากปรากฏวา่มีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ตกเป็นกรรมสทิธิbของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

34. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ไมม่ี 

35. การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน 
ในกรณีที5บริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เกี5ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปลี5ยนให้บริษัทจดัการรายอื5นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งคดิตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5
จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัที5บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไมส่ามารถดาํรงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุดงักลา่ว ทั Aงนี A หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และใน
กรณีที5มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ Aนจากการเปลี5ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที5กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

36. การประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 
(1) การเรียกประชมุ 

(ก) บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏกรณีที5ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไม ่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือ
ในกรณีที5บริษัทเห็นสมควรให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ข) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที5มชืี5อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนวนัจดัประชมุ  

(2) องค์ประชมุ 
(ก) การประชมุผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุครั Aงต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ5งถือหนว่ยลงทนุ

รวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดมาประชมุจงึจะครบองค์ประชมุ 
(ข) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใดๆ อาจแตง่ตั Aงผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ทั Aงนี A การมอบฉนัทะต้องทํา

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และหนงัสอืแตง่ตั Aงผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที5และลงลายมือชื5อของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั Aนๆ 
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ถ้าผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะออกเสยีงในการประชมุจะต้องนําหนงัสอืแตง่ตั Aงผู้ รับมอบฉนัทะนั Aนไปวางตอ่ประธานที5
ประชมุแตเ่มื5อเริ5มหรือก่อนการประชมุครั Aงนั Aน 

(ค) ในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครั Aง ให้บริษัทจดัการหรือตวัแทนเป็นประธานในที5ประชมุ และมอํีานาจและหน้าที5
ในการดําเนินการประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถกูต้องตามที5กําหนดไว้ข้างต้น  

(ง) การออกเสยีงลงคะแนนในที5ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายมเีสยีง 1 เสยีงในแตล่ะหนว่ย
ลงทนุที5ตนถืออยู ่

(จ) การพิจารณาลงมตใิดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจํานวนหนว่ยลงทนุที5
จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของกองทนุรวม 

37. การกู้ยมืเงนิโดยบริษัทจัดการเพื�อกองทุนรวม 
บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินโดยอาจมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไมก็่ได้ เพื5อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี A 
(1) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุหรืออสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุมีสทิธิการเช่าให้อยูใ่นสภาพดี และมีความพร้อมที5จะ

ใช้หาผลประโยชน์ 
(2) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ5มเติมบนที5ดินที5มีอยูแ่ล้วซึ5งเป็นของกองทนุหรือที5กองทนุมีสทิธิการเช่า เพื5อประโยชน์ในการ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ 
(3) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ5มเติม 
ในกรณีที5เป็นการกู้ยมืเงินเพื5อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที5กองทนุมสีทิธิการเชา่ตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะคํานงึถงึ
กําหนดเวลาเชา่ที5เหลอือยูต่ามสญัญาเช่า ทั Aงนี A ในการกู้ยืมเงินบริษัทจดัการจะดําเนินการโดยคาํนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการที5เกี5ยวข้องของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
นอกจากนี A จํานวนเงินที5บริษัทจดัการจะกู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และในกรณีที5ตอ่มา
ภายหลงัจํานวนเงินที5กู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แตก่ารเกินอตัราสว่นนั Aนมิได้เกินจากการกู้ยืมเงินเพิ5มเติม บริษัทจดัการจะคง
อตัราสว่นการกู้ยมืเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แตจ่ะไมกู่้ยืมเงินเพิ5มเติมจนกวา่อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละสบิของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

38. อื�นๆ 
38.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื5อกองทนุรวมจากบคุคลที5เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื5องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี A 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที5รับไว้นั Aนต้องเป็นทรัพย์สนิที5มมีลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเกี5ยวกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที5แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนั Aนบอ่ยครั Aงเกินความจําเป็นเพื5อให้กองทนุ

รวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ5งให้แกก่องทนุรวมที5อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคาํนงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที5อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั Aนด้วย ทั Aงนี A 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี5ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 

38.2 บริษัทจดัการอาจแตง่ตั Aงบริษัทหลกัทรัพย์ที5ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที5ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ที5เป็นหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ดแูล
สภาพคลอ่ง (Market Maker) ให้แก่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม เพื5อทําหน้าที5ซื Aอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื5อ
รักษาสภาพคลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ ทั Aงนี A บริษัทจดัการจะแตง่ตั Aงผู้ดแูลสภาพคลอ่งไมน้่อยกวา่ 1 ราย 
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ทั Aงนี A หากมคีา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที5เรียกเก็บโดยผู้ดแูลสภาพคลอ่งหรือที5เกิดขึ Aนจากการซื Aอขายหนว่ย
ลงทนุผา่นผู้ ทําหน้าที5เป็นนายหน้าซื Aอขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

38.3 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยบัยั Aงพิเศษ (Veto Right) สาํหรับการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5ขดัตอ่
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม หรือมผีลให้กองทนุรวม
เสยีหาย หรือมีผลกระทบตอ่สทิธิ หน้าที5 และความรับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึ5งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 


