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 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรอื 
น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้  

 นอกจากน้ีรายได้หลกัของกองทุนรวมน้ีจะขึ้นอยู่กบัรายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึง
ข้อมูลของอสงัหาริมทรพัย์ ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์
รวมทัง้ศึกษาปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิและมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรือน้อยกว่า 
เงนิลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้  

 นอกจากนีร้ายได้หลกัของกองทุนรวมนีจ้ะขึน้อยู่กบัรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดงันั้น ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาถึงข้อมูล 
ของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกจิการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
รวมทั้งศึกษาปัจจัยความเส่ียงที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือ่ใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ 
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
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จดัตั้งและจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จ ากดั 
เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 
มูลค่าโครงการ 603,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 60,300,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
ระหวา่งวนัท่ี 16 – 26 มิถุนายน 2552 
ในวนัและเวลาท าการถึง 15.30 น. 

 
สถานทีต่ิดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ  ากดั 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผูส้นบัสนุนการขายท่ี บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล แต่งตั้ง  
 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็เอ จ  ากดั 

 
หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2552
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ค าจ ากดัความ  :  
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กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ  
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ  
ผูใ้หเ้ช่า หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
ผูเ้ช่า หมายถึง บริษทั มนตรีธุรกิจ จ ากดั 
บริษทัจดัการ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จ  ากดั 
ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ จ ากดั 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั 
ผูส้นบัสนุนการขาย หมายถึง บุคคลท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้  าหนา้ท่ีขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ  
ผูล้งทุนต่างดา้ว หมายถึง ผูล้งทุนท่ีเป็นคนต่างดา้วและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินเสมือนคนต่างดา้วตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี 
ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษทัจดัการ 
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก หรือระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน 

หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

การประเมินค่า   หมายถึง  การค านวณมลูค่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอ้จ ากดั
สิทธิครอบครองในทรัพยสิ์น เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ขอ้จ ากดัอ่ืนของการใชป้ระโยชน์ 
รายละเอียดการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการส ารวจทรัพยสิ์น
ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมิไดมี้การส ารวจทรัพยสิ์น 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซ่ึงระบุรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินค่า โดยมีผูป้ระเมินหลกัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ดว้ย
การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์น เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานดงักล่าว 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 
สน. 29/2549 เร่ือง การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุน
และหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
จดัการ   

หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2550 เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 
2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   

หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ผูจ้องซ้ือทัว่ไป   หมายถึง ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการทัว่ไป ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  และมิใช่บุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูจ้องซ้ือพิเศษ  และ 
(2) เจา้ของ  ผูใ้ห้เช่า  ผูโ้อนสิทธิการเช่า  และผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน   

ผูจ้องซ้ือพิเศษ   หมายถึง ผูจ้องซ้ือพิเศษ  หมายถึง ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นพิเศษ
กวา่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน.53/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 2) 
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กลุ่มบุคคลเดียวกนั หมายถึง กลุ่มบุคคลเดียวกนัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์โดยก าหนดใหบุ้คคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ดงัต่อไปน้ี เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั 
(1)          บิดา มารดาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2)          คู่สมรส 
(3)          นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนใน

นิติบุคคลดงักล่าว เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความ
เป็นหุน้ส่วนทั้งหมด แลว้แต่กรณี 

(4)          นิติบุคคล และนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงนิติบุคคลเป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลอ่ืนนั้น
เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลอ่ืนนั้น หรือความ
เป็นหุน้ส่วนทั้งหมดของนิติบุคคลอ่ืนนั้น แลว้แต่กรณี 

(5)          กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

ท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีรับใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย ์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าจากการลงทุน โดยไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ หมายถึง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง และบริษทั มนตรีสตูดิโอ จ ากดั 

ท่ีดินท่ีลงทุน หมายถึง ท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 75572-74  75591-93  2679   75566-71  75594-99  75608-19  75649-52  
75667-75  75680-74  75696   75700-16  243977   และ   244054 รวม 79 โฉนด แขวงคลองจัน่ เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีรวมประมาณ 39 (สามสิบเกา้) ไร่ 1 (หน่ึง) งาน 56 (หา้สิบหก) 
ตารางวา รวมถึงส่วนควบ 

อาคารท่ีลงทุน  หมายถึง อาคาร รวมถึงส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินการรับฝากสินคา้ ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดิน รวมถึง
ส่วนสาธารณูปโภค งานระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนควบ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 4976 
และ 4984 - 86 ซอยโพธ์ิแกว้ ถนนโพธ์ิแกว้ แขวง  คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ตามล าดบั  

อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการด าเนินกิจการคลงัสินคา้ เช่น เคร่ืองชัง่
สินคา้ เป็นตน้ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถึง ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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ช่ือบริษัทจดัการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ  ากดั  
 

ทีอ่ยู่บริษัทจดัการ : 44  ชั้น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
                                โทรศพัท ์: 0-2686-9500 โทรสาร : 0-2657-3167 
 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม   
 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ    กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                      
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)    101 Montri Storage Property Fund   
1.3.  ช่ือยอ่      MONTRI 
1.4.   ประเภทโครงการ     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยบริษทั
      จดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหน่วย
      ลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
1.5.  ลกัษณะโครงการ     ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6.  อายโุครงการ     ไม่ก าหนด  

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย  
2.1.  จ านวนเงินทุนของโครงการ    603 ลา้นบาท (หกร้อยสามลา้นบาท) 
2.2.  มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย    10.00 บาท  
2.3.  จ านวนหน่วยลงทุน    60,300,000 หน่วย (หกสิบลา้นสามแสนหน่วย) 
2.4.  ประเภทหน่วยลงทุน    ระบุช่ือผูถ้ือ  
2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก  10.00  บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
2.6.  มูลค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือคร้ังแรก    10,000.00 บาท และเพ่ิมทวคีูณของ 1,000 บาท 

3.  วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม และรายละเอยีดนโยบายการลงทุน  

3.1  วตัถุประสงคข์องโครงการ   

 เพ่ือระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป โดยน าเงินท่ีไดไ้ปซ้ือและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีกองทุนไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้ไม่
ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง และ/หรือขาย หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์น เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได ้และการเพ่ิม
มูลค่าผลตอบแทนแก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนและ/หรือหลกัทรัพยอ์ื่นและ/หรือการหาดอกผล
อื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน   

 3.2.1  การลงทุนคร้ังแรก 

บริษทัจดัการจะท าการลงทุนโดยการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยท่ีดินและอาคาร ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของหจก.
มนตรีการช่าง ซ่ึงประกอบกิจการรับฝากสินคา้ในปัจจุบนั ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจรับฝากสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หจก.มนตรีการช่าง ตั้งอยู ่ณ เลขที ่4976 และ 4984 -86 ถนนโพธ์ิแกว้ (ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ด าเนินธุรกิจรับฝากสินคา้ ท่ีตั้งของอาคารรับฝากสินคา้ ตั้งอยูซ่อยโพธ์ิแกว้ (ถนนสาธารณะ) แยก
จากถนนโพธ์ิแกว้มาประมาณ 200 เมตร เป็นถนนขนาดกวา้ง 2 ช่องทางจราจร ส าหรับถนนโพธ์ิแกว้เป็นถนนขนาด 4 
ช่องทางจราจร  การเดินทางเขา้ออกอาคารรับฝากสินคา้ รถขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่สามารถเขา้ไดอ้อกสะดวก ปัจจุบนั
มีอาคารรับฝากสินคา้ 9 อาคาร อาคารเก็บฉาก 1 อาคาร  อาคารสตูดิโอ 1 อาคาร และอาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของโครงการ ไดแ้ก่ อาคารท่ีพกัคนงาน 1 อาคาร โดยมีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 44,501 ตารางเมตร  อาคารทั้งหมดของ
โครงการตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีในโครงการซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 39 ไร่ โดยพ้ืนท่ีรอบขา้งเป็นชุมชนท่ีเจริญแลว้มีโครงการบา้น
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จดัสรรหลายโครงการใกลย้า่นธุรกิจการคา้พาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร คือ ยา่นลาดพร้าว ยา่นรามค าแหง และ
ยา่นรัชดาภิเษก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ธนาคาร ป๊ัมน ้ามนั สถานศึกษา อาคารพาณิชย ์อาคารชุด
พกัอาศยั โรงพยาบาล เป็นตน้ ทีดิ่นโดยรอบบริเวณทีต่ั้งโครงการ เหมาะส าหรับการพฒันาโครงการ โดยเฉพาะท่ีอยู่
อาศยั และดา้นพาณิชยกรรมเป็นหลกั นบัว่าเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพดา้นการเพ่ิมมูลค่าของราคาท่ีดิน   

อาคารท่ีกองทุนรวมจะไปลงทุน ประกอบดว้ย อาคารรับฝากสินคา้ อาคารเก็บฉาก อาคารสตูดิโอ และอาคารอื่น ๆ ท่ี
เป็นส่วนประกอบของโครงการ  ไดแ้ก่ อาคารท่ีพกัคนงาน รวมทั้งส้ิน 12 อาคาร รายละเอียดดงัน้ี 

1 อาคารรับฝากสินคา้ จ านวน 9 อาคาร 39,832 ตร.ม 
2 อาคารเก็บฉาก จ านวน  1 อาคาร 748 ตร.ม 
3 อาคารสตูดิโอ จ านวน 1 อาคาร 3,084 ตร.ม 
4 อาคารอื่น ๆ ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของโครงการ 
(อาคารท่ีพกัคนงาน) 

จ านวน 1 อาคาร 837 ตร.ม 

 รวม  12 อาคาร 44,501 ตร.ม 

แผนทีต่ั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

                  
ทั้งน้ี ท่ีว่างในแผนท่ีข้างต้นเป็นท่ีดินเปล่า และสตูดิโอของบริษัท มนตรีสตูดิโอ จ  ากัด ซ่ึงกองทุนรวมไม่ได้ลงทุนเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม    

2. ลกัษณะอาคาร  และงานระบบภายใน 
  อาคารประกอบดว้ยอาคารดงัต่อน้ี  

ล าดบั รายการอาคาร 
และส่ิงปลูกสร้าง 

พืน้ทีโ่ดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 
(ตารางเมตร) 

1 อาคารรับฝากสินคา้ 9 อาคาร 39,832 39,832 
2 อาคารเก็บฉาก 1 อาคาร 748 748 
3 อาคารสตูดิโอ 1 อาคาร 3,084 3,084 
4 อาคารอื่น ๆ ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของโครงการ 
(อาคารท่ีพกัคนงาน)  1 อาคาร 

837 - 

 รวมพ้ืนท่ี 44,501 43,664 

หมายเหตุ: ขอ้มูลปรากฏตามการประเมินราคาทรัพย ์   
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อาคารรับฝากสินคา้ 1 ชั้นจ านวน 9 อาคาร อาคารเก็บฉาก 1 อาคาร อาคารสตูดิโอ 1 อาคาร และอาคารอื่น ๆ ท่ี
เป็นส่วนประกอบของโครงการ ไดแ้ก่ (อาคารท่ีพกัคนงาน 1 อาคาร  รวม 12 อาคาร ตั้งอยู่บนท่ีดินเน้ือท่ีรวม
ตามท่ีระบุในโฉนดระบุไวท่ี้ 39 (สามสิบเกา้) ไร่ 1 (หน่ึง) งาน 56 (หา้สิบหก) ตารางวา โดยอาคารรับฝากสินคา้
และอาคารประกอบ มีอายอุาคารประมาณ 13 ถึง 18 ปี และมีการบ ารุงซ่อมแซมสม ่าเสมอ ท าให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมรับฝากสินคา้ไดต้ลอดเวลา ภายในบริเวณอาคารรับฝากสินคา้มีระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 
ระบบการระบายน ้ า ระบบถนนคอนกรีตรอบอาคารเพื่อรองรับรถขนสินคา้ขนาดหนักระบบไฟฟ้า ระบบ
น ้าประปา ระบบโทรศพัท ์และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

3. สถานภาพของระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเช่าในปัจจุบัน และอัตราการรับฝากสินค้า (Occupancy Rate) 3 ปี
ย้อนหลงัของอสังหาริมทรัพย์  

ระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาเช่าของผูเ้ช่าปัจจุบนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1ปี 2ปี 3ปี หรือมากกว่า รวม 

จ านวนผู้เช่า (ราย) 65 13 36 114 
พนืทีเ่ช่า (ตรม.) 11,760 17,552 12,412 41,730 

ในปี 2548 ถึง 2551 มีอตัราการเช่าฝากสินคา้โดยเฉล่ียดงัน้ี 
 2548* 2549* 2550* 2551 ** 

รายได้ค่าเช่า (ล้านบาท) 40.16 50.58 45.74 65.43 
ก าไรก่อนหักภาษี ( ล้านบาท) 4.87 5.38 2.63 17.26 
อตัราการเช่าฝากสินค้า (%) 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

หมายเหตุ: * งบการเงินของปี 2548 – 2550 เป็นขอ้มูลตามงบการเงินน าส่งกรมสรรพากร ซ่ึงบริษทัจดัการไดร่้วมตรวจสอบกบัผูต้รวจ
สอบทางการเงินวา่จา้งโดยบริษทัจดัการ ตวัเลขดงักล่าวไม่รวมรายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีอาคารสตูดิโอ (กรรมสิทธ์ิเป็นของ บจ.มนตรีสตูดิโอ)   
                 ** งบการเงินปี 2551 เป็นตวัเลขงบการเงินก่อนน าส่งกรมสรรพากร ปิดบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  และอาจแตกต่างจาก
งบน าส่งกรมสรรพากรเน่ืองจากผูต้รวจสอบบญัชีอาจปรับปรุงตามหลกัการบญัชี ตวัเลขทางบญัชีท่ีน าส่งกรมสรรพากรดงักล่าวเป็น
เร่ืองของงบการเงินซ่ึงเป็นคนละประเดน็กบัการด าเนินกิจการ ดงันั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเช่าฝากสินคา้แต่อยา่งใด   

4. รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมจะลงทุน  

4.1 ท่ีดินจ านวน 79 แปลง ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 4976  4984-
86 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ระวางท่ีดินเลขท่ี 5136 IV 7626-15 และ 5136 I7626-15 
จ านวนเน้ือที่โดยรวมประมาณ  39 (สามสิบเกา้) ไร่ 1 (หน่ึง) งาน 56 (หา้สิบหก) ตารางวา ซ่ึงท่ีดินมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 
 

โฉนดเลขท่ี 
 

เลขท่ีดิน 
 

เน้ือท่ี 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 75572 2951 - 2 04 
2 75573 2952 - 2 04 
3 75574 2953 - 2 04 
4 75591 2985 - 2 04 
5 75592 2986 - 2 04 
6 75593 2987 - 2 04 
7 2679 2995 2 1 29 
8 75566 2945 - 2 04 
9 75567 2946 - 2 04 

10 75568 2947 - 2 04 
11 75569 2948 - 2 04 
12 75570 2949 - 2 04 
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13 75571 2950 - 2 04 
14 75594 2988 - 2 04 
15 75595 2989 - 2 04 
16 75596 2990 - 2 04 
17 75597 2991 - 2 04 
18 75598 2992 - 2 04 
19 75599 2993 - 2 04 
20 75608 2996 - 1 41 
21 75609 2997 - 2 32 
22 75610 2998 - 2 23 
23 75611 2999 - 2 14 
24 75612 3000 - 2 04 
25 75613 3001 - 2 05 
26 75614 3002 - 2 05 
27 75615 3003 - 2 05 
28 75616 3004 - 2 05 
29 75617 3005 - 2 04 
30 75618 3006 - 2 04 
31 75619 3004 - 2 04 
32 75649 682 - 2 04 
33 75650 681 - 2 37 
34 75651 680 - 2 30 
35 75652 679 - 2 37 
36 75667 3156 - 1 99 
37 75668 3155 - 1 99 
38 75669 3154 - 1 99 
39 75670 3153 - 1 99 
40 75671 3152 - 1 99 
41 75672 677 - 1 99 
42 75673 676 - 1 99 
43 75674 675 - 1 99 
44 75675 674 - 2 4 
45 75680 3475 - 2 21 
46 75681 3138 - 2 17 
47 75682 3139 - 2 16 
48 75683 3140 - 2 13 
49 75684 3141 - 2 11 
50 75685 3142 - 2 9 
51 75686 3143 - 2 6 
52 75687 3144 - 1 1 
53 75688 3145 - 1 99 
54 75689 3146 - 1 99 
55 75690 3147 - 1 99 
56 75691 3148 - 1 99 
57 75692 3149 - 1 99 
58 75693 3150 - 1 99 
59 75694 3151 - 1 99 
60 75696 441 - 2 02 
61 75700 3473 - 1 17 
62 75701 3474 - 1 82 
63 75702 3137 - - 97 
64 75703 3136 - - 99 
65 75704 3135 - 1 03 
66 75705 3134 - 1 02 
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67 75706 3133 - 1 01 
68 75707 3132 - 1 05 
69 75708 3131 - 1 04 
70 75709 3130 - 1 02 
71 75710 3129 - 1 64 
72 75711 3128 - 1 62 
73 75712 3127 - 1 53 
74 75713 3126 - 1 51 
75 75714 3125 - - 92 
76 75715 3124 - - 87 
77 75716 3123 - - 81 
78 243977 3965 - 1 39 
79 244054 3966 1 2 75 

รวม 39 1 56 

4.2 ส่ิงปลกูสร้างบนท่ีดิน ไดแ้ก่  

4.2.1 อาคารรับฝากสินคา้ จ  านวน 9 อาคาร และอาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของโครงการ  ไดแ้ก่ 
อาคารท่ีพกัคนงาน จ านวน 1 อาคาร  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของอสงัหาริมทรัพย ์  

4.2.2 อาคารเก็บฉาก จ านวน 1 อาคาร อาคารสตูดิโอ จ  านวน 1 อาคาร ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของ
อสงัหาริมทรัพย ์  

 รวมทั้งส้ินจ านวน 12 อาคาร พ้ืนท่ีรวมประมาณ 44,501 ตารางเมตร พร้อมดว้ยงานระบบสาธารณูปโภค 
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อาคารทั้งหมดเป็นอาคารชั้นเดียว แบบคอนกรีตเสริมเหลก็  อายุอาคาร
ประมาณ 13 ถึง 18 ปี  

4.3 ทางส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

4.3.1 โฉนดเลขท่ี 2679 เลขท่ีดิน 2995 ซ่ึงเป็นทางส่วนบุคคลช่ือ “ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 8” 
4.3.2 โฉนดเลขท่ี 244054 เลขท่ีดิน 3966 ซ่ึงซอยส่วนบุคคล (ไม่มีช่ือ) 

 ปัจจุบนัท่ีดิน 2 โฉนดน้ี เป็นกรรมสิทธ์ิของหจก. มนตรีการช่าง และใชเ้ป็นส่วนถนนของอสังหาริมทรัพย์
ท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุน โดยใชเ้ป็นทางเขา้-ออกสู่ทางสาธารณะ และไดมี้การจดภาระจ ายอมในปี 2548 
และปี 2549 ตามล าดบั ให้กบับริษทั มนตรีสตูดิโอ จ  ากดั ซ่ึงเป็นเจา้ของอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูข่า้งเคียงกบั
อสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะเขา้ลงทุน 

 ในปัจจุบนัการเดินทางเขา้ออกอาคารรับฝากสินคา้สามารถใชเ้ส้นทางหลกั 2 เส้นทางคือ ทางเข้าที่ 1  ใช้
ถนนลาดพร้าว เขา้ซอยลาดพร้าว 101 ประมาณ 2 กิโลเมตร ตดัเขา้ถนนโพธ์ิแกว้ ซ่ึงมีขนาดความกวา้ง 4 
ช่องการจราจร  โดยที่ ตั้ งทรัพย์ติดกับซอยโพ ธ์ิแก้ว  3 และซอยโพธ์ิแก้ว  3 แยก  2 เ ป็นทาง
สาธารณประโยชน์ ส าหรับซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 8 เป็นทางส่วนบุคคลซ่ึงกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของ หจก. 
มนตรีการช่าง (เจ้าของทรัพย์) ซ่ึงไดมี้การจดภาระจ ายอมใหก้บับริษทั มนตรีสตูดิโอ จ  ากดั  ดงันั้น การใช้
ทางในการเดินรถรับส่งสินค้าและเข้าออกอาคารรับฝากสินค้าหลังจากกองทุนรวมเข้าลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ลว้ จะไม่เกิดปัญหาแต่อยา่งใด เน่ืองจากกองทุนรวมไดต้กลงซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเป็นถนนมา
ไวเ้ป็นทรัพยสิ์นของกองทนุรวมดว้ย ทางเข้าที ่2  การเดินทางเขา้ออกโดยใชเ้ส้นทางถนนนวมินทร์ เขา้สู่
ถนนโพธ์ิแกว้ เพ่ือเขา้มาซอยโพธ์ิแกว้ 3 และซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 2 และซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 8 สามารถท า
ไดเ้ช่นกนัซ่ึงไม่ติดปัญหาขอ้พพิาทในเร่ืองทางเขา้ออกแต่อยา่งใดเช่นกนั  
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5. ราคาซ้ือขาย 

 ราคาซ้ือขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในโครงการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 586,000,000 บาท (หา้ร้อยแปดสิบหกลา้นบาท)  
1. ราคาประเมินของบริษทั ไซมอน ลิม และหุน้ส่วน จ ากดั ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2552 เท่ากบั 639,720,000.00 บาท 

(หกร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนบาท) โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ในการด าเนินการ
ประเมินเป็นเกณฑ ์ 

2. ราคาประเมินของบริษทั โปร แอฟไพรซลั จ ากดั ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2552 เท่ากบั 645,451,000.00 บาท (หก
ร้อยส่ีสิบห้าลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนหน่ึงพนับาท) โดยใช้วิธีรายได ้(Income Approach) ในการด าเนินการประเมิน
เป็นเกณฑ ์

 ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายท่ีดิน อาคาร และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ และราคาประเมินสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษัท ไซมอนลมิ และหุ้นส่วน จ ากดั  บริษัท โปร แอฟไพรซัล  จ ากดั ราคาซ้ือขาย (บาท) 
 ราคาประเมนิ (บาท) วนัทีป่ระเมนิ ราคาประเมนิ (บาท) วนัทีป่ระเมนิ 

639,720,000.00  5  มกราคม 2552 645,451,000.00  14  มกราคม 2552 586,000,000.00 

3.2.2 สรุปภาพรวมการลงทุน และการจดัหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม 

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคาร และอุปกรณ์ จากเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย ์โดยกองทุนจะด าเนินการจดทะเบียนซ้ือขายท่ีดินและอาคารต่อส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งและจะน าท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าวออกให้เช่าแก่บริษทัในเครือของเจา้ของอสังหาริมทรัพยเ์ดิม คือ บริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากัด (“ผู้
เช่า”) เพ่ือน าไปจดัหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กองทุนรวมต่อไป  

 อน่ึง นิติบุคคลผูเ้ช่าซ่ึง บริษทัมนตรีธุรกิจ จ ากัด ได้ด  าเนินการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2522 โดยมีทุนจดทะเบียน
เบ้ืองต้นจ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยท่ีวตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของผู้เช่าได้มีการจ ากัดขอบเขตการ
ด าเนินการเพื่อใหค้รอบคลุมเฉพาะการบริหารจดัการรับฝากสินคา้ของเจา้ของทรัพยเ์ป็นหลกั ท่ีผ่านมาบริษทัน้ียงัไม่ไดด้ าเนิน
ธุรกิจใด จึงไม่มีภาระหน้ีกับสถาบันการเงินใด ทั้งน้ี  ผู ้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากัด คือ เจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย ์ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 ผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลผูเ้ช่า 
รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น  

1. นายเนติ ตนัติมนตรี ประมาณ ร้อยละ 40 
2. นางมุ่งเฮียง แซ่เอ้ียว ประมาณ ร้อยละ 30 
3. นางพงษล์ดัดา ตนัติมนตรี  ประมาณ ร้อยละ 25 
4. นายธนะ ตนัติวุฒิกิตติ ประมาณ ร้อยละ 5 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของเจา้ของอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งบริษทัจดัการใหถื้อว่าเป็น บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ใน หจก.มนตรีการช่าง  
รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วน สัดส่วนการเป็นหุ้นส่วน  

1. นายเนติ ตนัติมนตรี ประมาณ ร้อยละ 3 
2. นางพงษล์ดัดา ตนัติมนตรี ประมาณ ร้อยละ 2 
3. นางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย ์ ประมาณ ร้อยละ 94 

 ผูถื้อหุน้ในบริษทั มนตรี สตูดิโอ จ ากดั 
รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น  

1.  นายเนติ ตนัติมนตรี ประมาณ ร้อยละ 84 
2. นางพงศล์ดัดา ตนัติมนตรี ประมาณ ร้อยละ  7 
3. นางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย ์ ประมาณ ร้อยละ  7 
4. ทายาทนายเนติ ตนัติมนตรี ประมาณ ร้อยละ  2 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 9   

 

ทั้งน้ี ภาพรวมการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 
หมายเหตุ: ขอ้มลูขา้งตน้น้ีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการน าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าดงักล่าว กองทุนรวมจะท าสัญญาใหเ้ช่ามีก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
โดยผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่อสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่อไปอีกคร้ังละ 3 ปี หากผูเ้ช่าไม่ผิดเง่ือนไขใดๆ ในสัญญาเช่า ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีมีการต่ออายสุญัญาเช่าออกไป ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาเช่าส าหรับอายขุองสัญญาเช่าท่ีต่อออกไป
จะเหมือนกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ในสัญญาเช่าเดิมทุกประการ เวน้แต่เง่ือนไขการปรับค่าเช่า และเง่ือนไขการค ้า
ประกนัเงินค่าเช่า ตามท่ีระบุในสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่า  
กองทุนรวมจะไดรั้บรายไดใ้นรูปของค่าเช่า ดงัต่อไปน้ี 

 
ก) ปีท่ี 1 ถึง ปีที่ 3  

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัรา 51 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์ระยะเวลา 1 ปี ต่ออายทุุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 51 
ลา้นบาท และหา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง บริษทัมนตรี สตูดิโอ จ  ากดั นายเนติ ตนัติมนตรี นางพงษล์ดัดา ตนัติมนตรี 
และนางสาวสุชาดา   โล่ห์บุญทรัพย ์ ค ้าประกนัตามสญัญาเช่าในระยะเวลาปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 ปี ในวงเงิน 306 ลา้นบาท 

ข) ปีท่ี 4 ถึง ปีที่ 6  
รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัรา 48 ลา้นบาท ค ้ าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 24 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3  ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนั
แต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 48 ลา้นบาท  

ค) ปีท่ี 7  

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัรา 30 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 15 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
30 ลา้นบาท 

ง) ปีท่ี 8  

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในอตัรา 32 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 16 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
32 ลา้นบาท 

 

กองทุนรวม 
อสงัหาริมทรพัย ์

101 มนตรี สโตรเ์รจ 
(MONTRI) 

เจ้าของ 
อสงัหาริมทรพัย ์

ผู้เช่า 
อาคารรบัฝากสินค้า 

 
นักลงทุน 

ขายทรพัยใ์ห้กองทุน 

จ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุน 

ให้เช่าทรพัยเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี 
โดยมีค ามัน่จากผูเ้ช่า 
จะเช่าต่อครัง้ละ 3 ปี 

ช าระค่าเช่าให้กองทุนรวม 
โดยค า้ประกนัค่าเช่าขัน้ต า่ 

เป็นระยะเวลา 6 ปี 
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จ) ปีท่ี 9 
รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายในอตัรา 34 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 17 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
34 ลา้นบาท 

ฉ) ปีท่ี 10 เป็นตน้ไปจนถึงวนัส้ินสุดโครงการ  
รายไดค่้าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายกองทุนรวมจะถูกก าหนดโดยสูตรดงัต่อไปน้ี 
 

                  ค่าเช่าคงที่                  +            ค่าเช่าแปรผนั 
 
             41 ลา้นบาทต่อปี                                   (ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า* – ค่าเช่าคงท่ี) x 90% 
          
 
* ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดค่้าเช่าท่ีผูเ้ช่าเก็บได ้– ค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่า  
   โดยท่ี ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่าจะตอ้งมากกว่า หรือ เท่ากบั ค่าเช่าคงท่ี เท่านั้น 
 
ทั้งน้ี ก าไรขั้นต้นของผูเ้ช่าต้องมาจากงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.2.3 สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน 
สัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นจะมีข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญับางส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
สญัญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นตามทีจ่ะไดต้กลงกนัต่อไป 
ผู้ขาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง และบริษทั มนตรีสตูดิโอ จ  ากดั 
ผู้ซ้ือ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
ทรัพย์สินทีจ่ะซ้ือจะขาย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ราคาทรัพย์สินและการช าระ
ราคา 

586,000,000 บาท (ราคาดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับอุปกรณ์แลว้) โดยกองทุน
รวมจะช าระราคาทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายใหแ้ก่ผูข้ายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

เงือ่นไขบังคบัก่อนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินทีจ่ะซ้ือจะขาย 

กองทุนรวมมีหน้าที่ในการซ้ือทรัพยสิ์นที่จะซ้ือจะขายต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนได้
ส าเร็จครบถว้นทุกประการ เวน้แต่กองทุนรวมได้ยินยอมสละสิทธิเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินทีจ่ะซ้ือขาย 

เม่ือกองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึน คู่สัญญาตกลงส่งมอบ และโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินที่จะซ้ือจะขายโดยปราศจากภาระผูกพนั ใด ๆ โดยจะจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิทีดิ่นและอาคารภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในสัญญาน้ี หรือวนัอื่นใดตามท่ี
จะไดต้กลงกนั (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิ”)  

สภาพของทรัพย์สินที่จะซ้ือ
จะขาย 

ในกรณีท่ีมีรายการที่ตอ้งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือขายจากผล
การตรวจสอบสภาพทรัพยสิ์น ผูข้ายตกลงจะด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงทรัพยสิ์น
ท่ีจะซ้ือขายใหอ้ยูใ่นสภาพดี ไม่ช ารุดบกพร่องและสามารถใชใ้นการประกอบกิจการ
รับฝากสินคา้ไดต้ามปกติภายใน 30 วนันบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ  

การประกนัภัย ผูข้ายจะด าเนินการสลกัหลงักรมธรรมแ์ละแจง้ต่อบริษทัประกนัภยั เพื่อเปลี่ยนแปลง
ใหก้องทุนรวมเป็นผูเ้อาประกนัภยั และให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บผลประโยชน์แต่เพียง
ผูเ้ดียวในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัและความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือขายตั้งแต่วนั
โอนกรรมสิทธ์ิ โดยผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเบี้ยประกนั 

ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผูข้ายตกลงจะรับผดิชอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดมีข้ึน
อนัเน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นที่จะซ้ือขายทั้งหมด 
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3.2.4 สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาเช่า 

ในการจดัหาผลประโยชนอ์าคารรับฝากสินคา้ อาคารสตูดิโอ กองทุนรวมจะใหเ้ช่าทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนแก่
ผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่อสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่อไปอีกคร้ังละ 3 ปี หากผูเ้ช่าไม่ผิดเง่ือนไขใดๆ ในสญัญาเช่า 
สญัญาเช่าจะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญับางส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่าตามท่ีจะได้
ตกลงกนัต่อไป 

ผู้ให้เช่า กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

ผู้เช่า บริษทั มนตรีธุรกิจ จ ากดั 
ทรัพย์สินทีเ่ช่า ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี  โดยผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่อไปอีกคร้ังละ 3 ปี 

หากผูเ้ช่าไม่ผดิเง่ือนไขใดๆ ในสญัญาเช่า 
การจดทะเบียนการเช่า ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า  เวน้แต่กองทุนรวมจะตอ้งการให้ผูเ้ช่าท าสัญญาเช่า

เกิน 3 ปี โดยค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 

ค่าเช่า กองทุนรวมจะไดรั้บรายไดใ้นรูปของค่าเช่า ดงัต่อไปน้ี 
ก) ปีท่ี 1 ถึง ปีที่ 3  
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 51 ลา้นบาท ค ้ าประกนัดว้ยหนังสือค ้ าประกนัออกโดยธนาคาร
พาณิชย ์ระยะเวลา 1 ปี ต่ออายุทุกปี เป็นระยะเวลา 3  ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนั
แต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 51 ลา้นบาท และหา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง บริษทั
มนตรี สตูดิโอ จ ากดั นายเนติ ตนัติมนตรี นางพงษ์ลดัดา ตนัติมนตรี และนางสาว
สุชาดา   โล่ห์บุญทรัพย ์ ค  ้ าประกันตามสัญญาเช่าในระยะเวลาปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 ใน
วงเงิน 306 ลา้นบาท 

ข) ปีท่ี 4 ถึง ปีที่ 6  
รายได้ค่าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในอตัรา 48 ลา้นบาท ค ้ า
ประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 24 ลา้นบาท  ระยะเวลา 
6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3  ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะ
มีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 48 ลา้นบาท 

ค) ปีท่ี 7 

รายได้ค่าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในอตัรา 30 ลา้นบาท ค ้ า
ประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 15 ลา้นบาท  ระยะเวลา 
6 เดือน ต่ออายุทุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนังสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 30 ลา้น
บาท 

ง) ปีท่ี 8  

รายได้ค่าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในอตัรา 32 ลา้นบาท ค ้ า
ประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 16 ลา้นบาท  ระยะเวลา 
6 เดือน ต่ออายุทุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนังสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 32 ลา้น
บาท 
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จ) ปีท่ี 9 

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัรา 34  ลา้นบาท ค ้า
ประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 17 ลา้นบาท  ระยะเวลา 
6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 34 ลา้น
บาท 

ฉ) ปีท่ี 10 เป็นตน้ไปจนถึงวนัส้ินสุดโครงการ  
รายไดค่้าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายกองทุนรวมจะถูกก าหนดโดยสูตร
ดงัต่อไปน้ี 
            ค่าเช่าคงที ่                  +                      ค่าเช่าแปรผนั 
 
       41 ลา้นบาทต่อปี                     (ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า* – ค่าเช่าคงท่ี) x 90% 
 
* ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดค่้าเช่าท่ีผูเ้ช่าเก็บได ้– ค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่า  
โดยท่ี ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่าจะตอ้งมากกวา่ หรือ เท่ากบั ค่าเช่าคงท่ี เท่านั้น 

 

 

หลกัประกนั 
 

ปีท่ี 1 จนถึง ปีท่ี 3 
ผูเ้ช่าจะส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคาร ระยะเวลา 1 ปี ต่ออายทุุกปีเป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 51 ลา้นบาท 

ปีท่ี 4 จนถึง ปีท่ี 6 
ผูเ้ช่าจะส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 24 ลา้น
บาท ต่ออายุทุก 6 เดือนระยะเวลา 3 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 48 ลา้นบาท  

ปีท่ี 7 
ผูเ้ช่าจะส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 15 ลา้น
บาท ต่ออายุทุก 6 เดือน  โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 30 ลา้นบาท  

ปีท่ี 8 
ผูเ้ช่าจะส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 16 ลา้น
บาท ต่ออายุทุก 6 เดือน  โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 32  ลา้นบาท  

ปีท่ี 9 
ผูเ้ช่าจะส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 17 ลา้น
บาท ต่ออายุทุก 6 เดือน  โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 34 ลา้นบาท  

ปีท่ี 10 เป็นตน้ไปจนถึงวนัส้ินสุดโครงการ  
อตัราค่าเช่าขั้นต ่า 41 ลา้นบาท ต่อปี 
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สภาพของทรัพย์สินทีเ่ช่า กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพยสิ์นที่เช่าให้แก่ผูเ้ช่าในสภาพท่ีเป็นอยู่ นอกจากน้ี เม่ือ
จะตอ้งมีการเปล่ียนอุปกรณ์ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงตามสภาพ หรือระยะเวลาท่ีผูเ้ช่า
ไดเ้สนอใหเ้ปล่ียนอุปกรณ์ดงักล่าว ผูเ้ช่าจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนอุปกรณ์ 
โดยอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนใหเ้ป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทนัทีเม่ือสัญญาส้ินสุดลง ทั้งน้ี 
ผูเ้ช่าตกลงจะรับผิดชอบในการ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือการกระท าใด ๆ ท่ี
จ าเป็นเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเช่าโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของ
ผูเ้ช่า ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อย และ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใน
การประกอบธุรกิจ ฯลฯ เว้นแต่เป็นการซ่อมแซมใหญ่ซ่ึงกองทุนรวมจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั้งน้ี ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขซ่ึงกองทุนรวมและผูเ้ช่า
จะไดมี้การตกลงกนัต่อไป 

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่าย 

 ผูเ้ช่าตกลงจะรับผิดชอบส าหรับการจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร
ส าหรับระยะเวลาการเช่า และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเก่ียวกบัการ
เช่าทรัพยสิ์นทีเ่ช่า 

 คู่สัญญาตกลงจะร่วมรับผิดชอบส าหรับค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ฝ่ายละคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดร้ับ
การประเมินจากราชการ 

การยกเลกิสัญญาเช่า  ในกรณีท่ีผูเ้ช่าผดิสญัญาภายใตส้ญัญาเช่ากองทุนรวมอาจบอกเลิกสญัญาเช่าและ
หาบุคคลอื่นๆ มาเช่าแทน ระหวา่งท่ีกองทุนหาผูเ้ช่าใหม่มาแทนผูเ้ช่าเดิม กองทุน
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาเช่าเดิม และบงัคบัหลกัประกนัท่ีผูเ้ช่าให้ไว้
กบักองทุนรวม พร้อมเบี้ ยปรับอตัราร้อยละ 15 จนกว่ากองทุนรวมจะหาผูเ้ช่า
ใหม่มาแทนผูเ้ช่าเดิม  

การประกนัภัย กองทุนรวมจะเป็นผูจ้ดัหาประกนัอคัคีภยั และวนิาศภยัต่าง ๆ (All Risks) ท่ีจ  าเป็นและ
สมควร เพื่อคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินที่เช่า ชีวิต ร่างกาย 
ทรัพยสิ์นของบุคคลในบริเวณอาคารท่ีเช่า และ/หรือที่อยู่ในบริเวณใกลเ้คียง โดยมี
วงเงินประกันไม่ต ่ากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยใช้เกณฑ์การเปล่ียนใหม่
ส าหรับส่ิงท่ีเสียหาย (Replacement Cost Evaluation) และก าหนดให้กองทุนรวมเป็น
ผูรั้บผลประโยชน ์นอกจากน้ีกองทุนรวมจะเป็นผูจ้ดัการท าประกนัภยับุคคลท่ีสามท่ีอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีเช่าดว้ย ในส่วนการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) กองทุนรวมจะเป็นผูจ้ดัหาประกนัภยัส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าตลอดระยะเวลา
เช่าในลกัษณะการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) ให้
ครอบคลุมการช าระเงินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และกองทุนรวมจะเป็นผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ี กองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเบ้ียประกนัภยัขา้งตน้ทั้งหมด 
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3.2.5 การลงทุนในอนาคต 
 บริษทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนเพ่ิมเติม และ/หรือปรับการลงทุน โดยการซ้ือ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวม 

และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจดัการภายใตข้อบเขต และ
ทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงคข์องโครงการ และนโยบายการลงทุนในการลงทุนคร้ังแรกโดย บริษทัจดัการจะขอมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยมติจะตอ้งเกินก่ึงหน่ึงของผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั และการลงทุนของกองทุนรวมจะเป็นไปตามขอบเขตท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี  อย่างไรก็
ดี  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย จะมีค าสั่ง 
ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม สั่งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบในการขยายขอบเขตของประเภททรัพยสิ์นท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้  หรือขยายขอบเขตส าหรับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุน  บริษทัจดัการขอ
ความเห็นเพื่อขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยมติจะตอ้งเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหน่วยลงทุนวา่จะขยายขอบเขตการลงทุนและการ
หาประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามนั้น  

 3.2.6 จุดเด่นในการลงทุน 

 บริษทัจดัการเช่ือว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความน่าสนใจดงัน้ี 

ก) ท าเลทีต่ั้งอยู่ในย่านธุรกจิการค้า การพาณิชย์ และชุมชน  
 อาคารรับฝากสินค้าท่ีกองทุนรวมจะไปลงทุน ตั้งอยู่ใจกลางย่านลาดพร้าวสามารถเข้าจากถนนลาดพร้าว และถนน        

นวมินทร์ โดยเขา้ถนนลาดพร้าว ผา่นซอยลาดพร้าว 101 ประมาณ 2.5 กิโลเมตรเพ่ือมาตดักบัถนนโพธ์ิแกว้ ซ่ึงถนนสาย
หลกัท่ีเขา้สู่อาคารรับฝากสินคา้เป็นถนนขนาดใหญ่ รถขนส่งสินคา้สามารถเดินทางไดส้ะดวก ในยา่นลาดพร้าวน้ีเป็น
ท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ และหมู่บา้นจ านวนมาก ท าใหมี้ความตอ้งการบริโภคสินคา้ค่อนขา้งสูง 

ข) ธุรกจิได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัต า่ 
 อาคารรับฝากสินค้าท่ีกองทุนรวมจะไปลงทุน 9 อาคาร รับฝากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ภายในประเทศ เช่น 

น ้ าอดัลม เบียร์ ไวน์ อาหารสุนขั อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองส าอาง ปุ๋ย เป็นตน้ สินคา้เหล่าน้ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ชะลอตวัต ่า ต่างจากสินค้าส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากยอดส่งออกท่ีตกต ่า เน่ืองมาจากเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวั 
นอกจากรับฝากสินคา้แลว้ อาคารรับฝากสินคา้มีธุรกิจเก็บฉากรายการโทรทศัน์ และโฆษณา ของผูผ้ลิตรายการอิสระ
ต่างๆท่ีมาใชบ้ริการสตูดิโอ ซ่ึงท าใหร้ายไดข้องอาคารรับฝากสินคา้มีรายไดส้ม ่าเสมอไม่ข้ึนกบัธุรกิจใดมากเกินไป    

ค) อาคารรับฝากสินค้าขนาดพืน้ทีร่องรับสินค้ากว้างขวาง ประหยดัต้นทุนการรับฝาก   
 อาคารรับฝากสินคา้จ านวน 9 หลงั มีพ้ืนท่ีประมาณ 39,832 ตารางเมตร อาคารเก็บฉาก 1 อาคาร   มีพ้ืนท่ีประมาณ 748 ตาราง

เมตร และอาคารสตูดิโอ 1 อาคาร มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,084 ตารางเมตร  ประกอบธุรกิจให้เช่าถ่ายท าละครและภาพยนตร์ เป็น
ส่วนนอ้ย ถือว่าเป็นท่ีฝากสินคา้ขนาดใหญ่แห่งเดียวกลางกรุงเทพมหานคร โดยสามารถรับให้เช่าฝากสินคา้และบริการได้
หลากหลาย และปริมาณมาก ซ่ึงสามารถรองรับความตอ้งการธุรกิจเชิงพาณิชยแ์ละบริการของยา่นลาดพร้าว รามค าแหง และ
รัชดาภิเษก ซ่ึงเป็นยา่นชุมชนหนาแน่น และธุรกิจส าคญัของกรุงเทพ มีร้านคา้ และห้างสรรพสินคา้ จ านวนมาก ผูผ้ลิตสินคา้
ต่าง ๆ สามารถมาเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ไดจ้  านวนมาก ประหยดัตน้ทุนรับฝากต่อพ้ืนท่ีได ้ 

ง) ลดภาระค่าขนส่งสินค้า  
 ในภาวะท่ีราคาพลงังานปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การขนส่งสินคา้จากโรงงานหรืออาคารรับฝากสินคา้ขนาดใหญ่จาก

นอกเขตกรุงเทพฯ มาพกัสินคา้ เพ่ือกระจายสินคา้สู่ย่านธุรกิจเขตใจกลางย่านธุรกิจ หากพ้ืนท่ีน้อยจะสามารถเก็บสินคา้
ไดน้้อย ตอ้งมีการขนส่งหลายเท่ียว แต่ส าหรับอาคารรับฝากสินค้าน้ีมีพื้นท่ีรับฝากไดม้าก ท าให้การรับฝากสินคา้ได้
ปริมาณมาก ท าให้ผูผ้ลิตสินคา้ขนน าสินคา้มาพกัเพื่อรอการกระจายไวไ้ดจ้  านวนมาก ลดจ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้จาก
โรงงานหรืออาคารรับฝากสินคา้นอกกรุงเทพ ผูผ้ลิตสามารถกระจายสินคา้เขา้สู่ร้านคา้ ผูบ้ริโภค ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ 
ไดส้ะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  
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จ)  มผีลประกอบการทีด่อีย่างต่อเนื่องในอดตี 
 อาคารรับฝากสินคา้ท่ีกองทุนรวมจะไปลงทุน มีอตัราเช่าพ้ืนท่ี โดยเฉลี่ย 95% มาโดยตลอด 3ปีท่ีผ่านมา โดยมีสัดส่วน

รายไดจ้ากการรับฝากสินคา้ร้อยละ 80 ต่อ สัดส่วนรายได้จากการให้เช่าถ่ายท าละคร ภาพยนตร์ และเก็บฉากรายการ
โทรทศัน์ร้อยละ 20 ส่วนผลประกอบการท่ีผา่นมาในรอบ 3 ปี อยูใ่นเกณฑท์ีดี่มีก าไรทุกปี  

 ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นอาคารรับฝากสินคา้ขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพื้นท่ีเพ่ือการก่อสร้างอาคารรับฝากสินคา้
มีค่อนขา้งจ ากดั และราคาสูงท าใหคู้่แข่งถกูจ ากดัในการเขา้มาสู่ธุรกิจน้ี ท าใหท่ี้ผา่นมา อาคารรับฝากสินคา้มีอตัราการรับ
ฝากสินคา้ประมาณ 95% มาตลอด ส่งผลให้รายไดค่้ารับฝากสินคา้จะมีการเติบโตต่อเน่ืองและแน่นอน มีความผนัผวน
นอ้ย  

ฉ)    การประกนัค่าเช่าของอาคารรับฝากสินค้า 
 กองทุนรวมจะไดร้ับการประกนัค่าเช่าของอาคารรับฝากสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 
 ก)  ปีท่ี 1 ถึง ปีที่ 3  

     ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 51 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ระยะเวลา 1 ปี ต่ออายุทุกปี 
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 51 ลา้นบาท และหา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนตรี
การช่าง บริษทัมนตรี สตูดิโอ จ ากดั นายเนติ ตนัติมนตรี นางพงษล์ดัดา ตนัติมนตรี และนางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย ์ 
ค  ้าประกนัในวงเงิน 306 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าในระยะเวลาปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3  

ข)  ปีท่ี 4 ถึง ปีที่ 6 
รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใช้จ่ายในอตัรา 48 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 24 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายทุุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้า
ประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 48 ลา้นบาท  

ค)  ปีท่ี 7  

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายในอตัรา 30 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้ าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 15 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายุทุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 30 ลา้นบาท 

ง) ปีท่ี 8  

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัรา 32 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 16 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายุทุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 32 ลา้นบาท 

จ) ปีท่ี 9 

รายไดค่้าเช่าคงท่ีต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัรา 34 ลา้นบาท ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์มูลค่า 17 ลา้นบาท  ระยะเวลา 6 เดือน ต่ออายุทุก 6 เดือน โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัจะมีมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 34 ลา้นบาท 
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ฉ) ปีท่ี 10 เป็นตน้ไปจนถึงวนัส้ินสุดโครงการ  
 
รายไดค่้าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายกองทุนรวมจะถูกก าหนดโดยสูตรดงัต่อไปน้ี 
 

                  ค่าเช่าคงที่                  +            ค่าเช่าแปรผนั 
 
             41 ลา้นบาทต่อปี                                  (ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า* – ค่าเช่าคงท่ี) x 90% 
 
 
* ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดค่้าเช่าท่ีผูเ้ช่าเก็บได ้– ค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่า  
   โดยท่ี ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่าจะตอ้งมากกว่า หรือ เท่ากบั ค่าเช่าคงท่ี เท่านั้น 

3.2.7 ความเส่ียงในการลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยัความเส่ียงของกองทุนก่อนการตดัสินใจลงทนุ รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบบัน้ีมีขอ้ความท่ีเป็น
การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุน ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการดงักล่าว และผลการด าเนินการในอดีตมิไดป้ระกนัความส าเร็จในอนาคต อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลาย
ประการ ซ่ึงรวมถึงปัจจยัความเส่ียงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ี ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนและ/หรือ ความคลาดเคล่ือนของการ
ประมาณการต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไวท่ี้น้ี รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษทัจดัการไม่อาจ
ควบคุมหรือคาดหมายไดใ้นขณะน้ี แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัในอนาคต ซ่ึงหากเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อ
กองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

 ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง มาตรการรองรับหรือบรรเทาความเส่ียง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะด าเนินมาตรการรองรับ
ความเส่ียงตามท่ีก าหนดไวไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นขอ้ยนืยนัวา่ความเส่ียงต่าง ๆ ตามท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีจะ
ลดลงหรืออาจไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยงัข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ี
อยูน่อกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

 ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี เช่น การใช้
ถอ้ยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็น
ของกองทุนรวมในปัจจุบนั และมิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากน้ี ผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

 ขอ้มูลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึง หรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการ
เปิดเผย หรือคดัย่อจากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้  าการตรวจสอบ หรือรับรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

(ก) ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 1)  ความเส่ียงเร่ืองรายได้ค่าเช่า 
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก ท  าให้ก าลงัซ้ือของประชาชนลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินคา้ทุกประเภท 
ซ่ึงอาจมีผลใหบ้ริษทั หรือ โรงงานอุตสาหกรรมลดก าลงัการผลิต และลดความตอ้งการพื้นท่ีเก็บสินคา้ในอนาคต  
และกระทบต่อผลการด าเนินงานธุรกิจรับฝากสินคา้ได ้ อย่างไรก็ตาม อาคารรับฝากสินคา้ และอาคารสตูดิโอ ท่ี
กองทุนรวมไปลงทนุในคร้ังน้ีมีพ้ืนฐานทางธุรกิจซ่ึงอาจสามารถบรรเทาความเส่ียงต่อรายไดค่้าเช่าไดร้ะดบัหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี    
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1.1  กระจายแหล่งรายไดจ้ากฐานธุรกิจ 3 แหล่ง คือ 
1.1.1   ธุรกิจรับฝากสินคา้อุปโภคบริโภคใช้รายวนั :  สินคา้ดงักล่าวจ าเป็นต่อการบริโภควนัต่อวนัใน

ครัวเรือนภายในประเทศ อาทิ เคร่ืองส าอาง น ้ าอดัลม เบียร์ ไวน์ ปุ๋ยเคมี เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า   อาหารสุนขั 
อุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเลก็ เคร่ืองมือซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  ปัจจุบนัมีการรับฝากเต็ม
พ้ืนท่ีจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีกว่า 110 ราย กระจายพ้ืนท่ีการเช่าต่อราย ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่เช่า
ทั้งหมด  

1.1.2    ธุรกิจให้เช่าอาคารสตูดิโอ : ธุรกิจบริการโรงถ่ายท าเพ่ือเช่าถ่ายท ารายการภาพยนตร์ โฆษณา และ
โทรทศัน์ในสตูดิโอ 10 และสตูดิโอ 11 ปัจจุบนัมีการเช่าสตูดิโอ 10 เต็มพ้ืนที่ เป็นสัญญาระยะยาว 
ในขณะที ่สตูดิโอ 11 เปิดใหผู้ผ้ลิตรายการอิสระมาใชบ้ริการแบบชัว่คราว 

1.1.3    ธุรกิจรับเก็บฉากถ่ายท ารายการโทรทศัน์  :  บริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์อิสระ และบริษทัโฆษณาท่ี
ถ่ายท ารายการจากสตูดิโอ 10  และสตูดิโอ 11  มีความตอ้งการพ้ืนท่ีเก็บฉาก และอุปกรณ์การถ่ายท า  
ซ่ึงปัจจุบนัมีการเช่าเตม็พ้ืนท่ี จากผูผ้ลิตรายการท่ีมาใชบ้ริการสตูดิโอ 10 และสตูดิโอ 11  

1.2   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าที่มีต่อธุรกิจท่ีใชบ้ริการพ้ืนท่ีเช่า :  สินคา้อุปโภคบริโภค ดงักล่าวอยู่ใน
ประเภทใชป้ระจ าในครัวเรือน ในการด ารงชีวติ และการรับฝากอยู่ในลกัษณะเคล่ือนไหวตลอดเวลา เสมือน
กิจการเป็นศูนยก์ารกระจายสินคา้วนัต่อวนั เพือ่น าไปส่งต่อกบัผูจ้ดัจ  าหน่าย เช่น ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่    
และซูเปอร์มาร์เก็ต มิใช่รับฝาก สินคา้ฟุ่มเฟือย หรือเป็นสินคา้เพ่ือการส่งออก ท่ีเก็บไวใ้นอาคารรับฝาก
สินค้า ประเภทเพื่อการน าเขา้ – ส่งออก ใกล ้ท่าเรือ หรือ สนามบิน ซ่ึงปัจจุบนัได้รับผลกระทบจากยอด
ส่งออกท่ีลดลงอย่างมาก ธุรกิจอาคารสตูดิโอมีฐานรายได้จากธุรกิจบันเทิง และโฆษณาซ่ึงเป็น
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมิได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจโลก และในอดีตยงัสามารถอยู่รอดในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ  

1.3  ท าเลท่ีตั้ ง  ทรัพย์เป็นอาคารรับฝากสินค้าขนาดใหญ่กว่า 40,000 ตารางเมตร แห่งเดียวในใจกลาง 
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเช่ือมต่อเครือข่ายเส้นทางขนส่งทางบกส าคญั เช่น ถนนลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์  
ถนนนวมินทร์  ไปสู่ยา่นธุรกิจและที่อยูอ่าศยัของประชากรกลุ่มใหญ่ ทางเหนือของกรุงเทพท่ีมีอ านาจการ
ซ้ือ เช่น ในยา่นลาดพร้าว รามค าแหง รัชดาภิเษก ซ่ึงเป็นแหล่งรวมตวัของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ผูผ้ลิต
สินคา้ อุปโภคบริโภค เช่นกนั จึงท าใหผู้ผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคมีความตอ้งการพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ใกลก้บั
แหล่งผูบ้ริโภค ดงักล่าว เพ่ือกระจายสินค้าของตน ผ่านห้างสรรพสินคา้ใกลผู้บ้ริโภคให้ทนัเวลา ทรัพยท่ี์
กองทุนเขา้ไปลงทุน ณ ปัจจุบนั เป็นกิจการเดียวที่สามารถสนองความตอ้งการดงักล่าวได ้จึงถือไดว่้าไม่มี
คู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง ทางดา้นธุรกิจอาคารสตูดิโอ ณ ปัจจุบนั ทรัพยเ์ป็นโรงถ่ายท าภาพยนตร์ ละคร และ
โฆษณาเป็นกิจการ แห่งเดียวเช่นกนั ท่ีอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใหค้วามสะดวก ปลอดภยัในการ
เดินทาง และประหยดัเวลาต่อบุคคลากร ผูป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับอาคาร
สตูดิโออื่นๆ ซ่ึงอยู ่นอกเมือง ดงันั้นทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุนจึงมกัเป็นทางเลือกตน้ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ 

1.4   ความตอ้งการพ้ืนท่ีเช่ายงัมีอยู ่ปัจจุบนัยงัมีความตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าสินคา้ท่ีกิจการ   มิอาจตอบสนองได ้ซ่ึงท า
ให้ มีร้านคา้ และบริษทั จ านวน 3 – 4 ราย ไดข้อจองเช่าพื้นท่ี   หากผูเ้ช่าตามสัญญาระยะสั้นประมาณ  1 ปี 
หมดอายุ กองทุนจะให้สิทธิกบั    ผูเ้ช่าเดิมในการต่อสัญญาก่อน  หากผูเ้ช่าเดิมไม่ต่อสัญญา กองทุนจะให้
สิทธิกบัผูเ้ช่ารายใหม่ในการเช่าพื้นท่ี  ทางดา้นอาคารสตูดิโอ  ผูใ้ชบ้ริการ ณ ปัจจุบนัขอเช่าพ้ืนท่ีเพิ่มเช่นกนั 
เช่น บริษทั  ซิเนริโอ จ ากดั และ  บมจ.มีเดียส์ อ๊อฟ มีเดีย ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าเดิม ตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีระยะยาวเพื่อเก็บ
ฉาก และอุปกรณ์เพ่ิม เน่ืองจากไดสิ้ทธ์ิเช่าเวลาทางโทรทศัน์เพ่ิม ซ่ึงเจา้ของทรัพยต์อ้งใชวิ้ธีการหมุนเวียน
ลกูคา้บริหารพื้นท่ี เช่นน าพ้ืนท่ีสตูดิโอ 11 บางส่วนมาเก็บฉากไปพลางก่อนเพ่ือสนองความตอ้งการ   

1.5  ตน้ทุนการขนส่งและการประหยดัเวลา : ปัจจยัดงักล่าวยงัคงเป็นพ้ืนฐานท่ีจะรักษา และเพ่ิมความตอ้งการ
พ้ืนท่ีรับฝากสินคา้อุปโภคบริโภค เพ่ือกระจายสินคา้ออกสู่หา้งสรรพสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 18   

 

ผูบ้ริโภคโดยทนัเวลาและประหยดัต้นทุนการขนส่งสินค้า ด้วยท าเลท่ีใกล้ห้างสรรพสินค้าหลักและ
ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ผูบ้ริโภคต้นทุนการพกัสินค้าเพ่ือการกระจายสินค้าทนัเวลาถือว่าคุ้มกับเงินค่าเช่า 
โดยเฉพาะในภาวะการแข่งขนัท่ีสูงในปัจจุบนัท่ีสินคา้อุปโภคบริโภคต่างตอ้งแข่งกนัเพื่อแย่งชิงพ้ืนท่ีตั้งวาง
สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ และซูเปอร์มาร์เก็ต ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งรักษาสินคา้ไวมิ้ให้ขาดจากชั้น  ทางดา้น
ธุรกิจอาคารสตูดิโอ ปัจจยัดา้นประหยดัเวลาดงักล่าวเป็นจุดแขง็ของกิจการในการรักษาฐานเดิมและเพ่ิมฐาน
ใหม่ของลูกคา้เช่นกนั การลดงบประมาณในการถ่ายท าโฆษณา หรือละครโทรทศัน์จากภาวะชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ  มีแนวโน้มท่ีจะกระทบสตูดิโอซ่ึงอยู่นอกเมืองก่อน และควรจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้มีการใช้
บริการโรงถ่ายในเมืองมากข้ึน เพือ่ประหยดัเวลาลดตน้ทุน และเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต  

1.6  ราคาค่าเช่า : ราคาค่าเช่าในการรับฝากสินค้า และเก็บฉาก อุปกรณ์ถ่ายท ารายการโทรทศัน์ ก าหนดท่ี 
ประมาณ 110 -180 บาทต่อ ตรม. ในปัจจุบนั ถือว่าเป็นค่าใชจ่้ายส่วนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิต 
และการจดัส่งทั้งหมด ของผูผ้ลิตสินคา้ นอกจากนั้นพ้ืนท่ีใหเ้ช่าของกิจการตั้งอยู่ในใจกลางเมืองดงักล่าว ยงั
สามารถช่วยประหยดัตน้ทุนการขนส่ง และระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการกระจาย
สินคา้ของผูผ้ลิตสู่ผูข้ายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยทนัเวลา ท าใหค้วามตอ้งการพ้ืนท่ีรับ
ฝากสินคา้อุปโภคบริโภค และอาคารสตูดิโอ ยงัคงอยู่ในระดบัท่ียงัสามารถยืนอยู่ได ้แมใ้นภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั เพราะคุม้กบัค่าใชจ่้ายในการดงักล่าว 

1.7  การรักษาความลบั :  ดา้นธุรกิจใหบ้ริการสตูดิโอ ถ่ายท าภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์  ของสตูดิโอ 10 และ 
11 เจา้ของทรัพยแ์ละบริษทัมนตรีธุรกิจ จ  ากดั  มีความเป็นกลาง เพราะมิไดเ้ป็นผูผ้ลิตรายการท่ีแข่งขนักบั ผู ้
เช่าอาคารสตูดิโอ นอกจากนั้นการบริหารจดัการอาคารสตูดิโอของเจา้ของทรัพย ์  มีการรักษาความเป็น
ส่วนตวั และความลบัทางธุรกิจ โดยมีการสร้างโรงถ่ายเป็นสัดส่วน และมีประตูปิดมิดชิดเวลาถ่ายท า ส่งผล
ใหเ้กิดความมัน่ใจของผูเ้ช่าในการรักษาความลบัทางการคา้ไดดี้ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์อิสระ จึงนิยมมาใช้
บริการท่ีสตูดิโอดงักล่าว 

1.8  ความต่อเน่ืองของรายได ้ของทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน 
               ตารางที ่1                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท    

งบการเงนิของ 
หจก.มนตรีการช่าง 

2548 
 

2549 
 

2550 
 

รายได้ (ล้านบาท)  40.16 50.58 45.74 
 อาคารรับฝากสินคา้ 
 อาคารเก็บฉาก 
 อาคารสตูดิโอ 10 ,11 
 ดอกเบ้ียรับ 

40.16 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

45.16 
- 
- 

0.58 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (6.67) (9.97) (9.11) 
ดอกเบีย้จ่าย (23.55) (30.41) (25.33) 
ค่าเส่ือมราคา (5.07) (4.82) (8.67) 
ก าไรก่อนหักภาษี ( ล้านบาท) 4.87 5.38 2.63 
ภาษีเงนิได้ (1.46) (1.62) (1.55) 
ก าไรสุทธิ 3.41 3.76 1.08 

ขอ้มูลตวัเลขตามตารางที่ 1 ขา้งตน้ไม่สะทอ้นภาพรวมความต่อเน่ืองของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของทรัพยท่ี์
กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด เพราะไม่ไดร้วมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของอาคารสตูดิโอ และอาคารเก็บฉาก ซ่ึง
ไปอยูง่บการเงินของ บริษทั มนตรีสตูดิโอ จ ากดั  

 
ดงันั้นหากรวมรายไดจ้ากธุรกิจอาคารสตูดิโอ และอาคารเก็บฉาก เขา้กบัรายไดจ้ากอาคารรับฝากสินคา้และ
ลงบญัชีค่าใช้จ่ายและรายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามงบการเงินท่ีปรับปรุง ท่ีแสดงตามตารางท่ี 2  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผู ้
ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ไดส้อบทานและใชใ้นการประเมินราคาทรัพยสิ์นตามวิธีรายได ้ จะสามารถแสดง
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ภาพความต่อเน่ืองและการเติบโตของรายไดข้องกิจการท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน  อน่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มาเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในของผูบ้ริหาร และระบบการบญัชี 

                 ตารางที ่2                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิทีป่รับปรุง 2548 2549 2550 2551  

รายได้ 40.16 56.58 65.54 65.43 

 อาคารรับฝากสินคา้ 

 อาคารเก็บฉาก 

 อาคารสตูดิโอ 10 , 11 

 ดอกเบ้ียรับ 

40.16 

- 

- 

50.58 

6.0 

- 

- 

45.16 

4.81 

15.00 

0.57 

43.81 

4.81 

16.33 

0.48 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (6.67) (9.97) (17.79) (19.90) 
ดอกเบีย้จ่าย (23.55) (30.41) (25.33) (17.86) 
ค่าเส่ือมราคา (5.07) (10.82) (8.67) (10.41) 
ก าไรก่อนหักภาษี ( ล้านบาท) 4.87 5.38 13.75 17.26 
ภาษีเงนิได้ (1.46) (1.62) (1.55) (2.55) 
ก าไรสุทธิ 3.41 3.76 12.20 14.71 

หมายเหตุ  รายไดต้ามตารางท่ี 2 เป็นตวัเลขท่ีผูป้ระเมินอิสระ 2 ราย ไดต้รวจสอบและใชป้ระกอบในการประเมินราคา ทรัพยต์ามวิธีรายได ้ 

1.9 งบก าไร (ขาดทุน) ของ บริษทั มนตรีธุรกิจ จ  ากดั :  กรณีสมมติจดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ตั้งแต่ปี 
2549 

 งบก าไร (ขาดทุน) ของบริษทั มนตรีธุรกิจ จ ากดั กรณีสมมติจดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ั้งแต่ปี 2549 ท่ี
แสดงดา้นล่าง จะมีความเรียบง่ายตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3 แตกต่างจากงบการเงินของเจา้ของทรัพยเ์ดิม ท่ีได้
แสดงในตารางท่ี 1 และ 2 เพราะบริษทัจะไม่สามารถก่อภาระหน้ี และไม่มีทรัพยสิ์นถาวร ดงันั้นจึงจะไม่มีภาระ
ค่าใชจ่้าย ดอกเบ้ีย และค่าเส่ือมราคา ดงัท่ีปรากฏในงบการเงินของเจา้ของทรัพยเ์ดิม เพราะบริษทั มนตรีธุรกิจ 
จ ากดั จะมีหนา้ท่ีเป็นเพียงผูเ้ช่าทรัพยจ์ากกองทุน เพ่ือน าไปสร้างรายไดค้่าเช่า เพ่ือน าส่งกลบักองทุนอีกคร้ังหน่ึง 
และการปฏิบติังานของบริษทั มนตรีธุรกิจ จ ากดั  จะเป็นไปตามร่างสัญญาเช่า  ตวัเลขสมมติกรณี หาก บริษทั 
มนตรีธุรกิจ จ ากดั จดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ั้งแต่ปี 2549  ตามตารางท่ี 3 ดา้นล่างจะแสดงก าไร จากการ
ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าทรัพย ์ ภายใตก้รอบของประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และของผูจ้ดัการกองทุน 
ท่ีเพียงพอสามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวมไดภ้ายไดเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 

                         ตารางที ่3                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท                 
ประมาณการงบการเงนิ ของ  

บจก. มนตรีธุรกจิ 

2549 

 

2550 

 

2551 

  รายได้ค่าเช่าทั้งหมด  

 อาคารรับฝากสินคา้ 
 อาคารเก็บฉาก 
 อาคารสตูดิโอ 10 , 11 
 ดอกเบ้ียรับ 

56.58 
50.58 
6.00 

- 
- 

65.54 
45.16 
4.81 
15.00 
0.57 

65.43 
43.81 
4.81 
16.33 
0.48 

ช าระค่าเช่ากองทุนรวม  
ปีละ 51 ล้านบาท  

(51.00) (51.00) (51.00) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง (5.35) (5.88) (6.90) 
เงนิสดคงเหลอื 0.23 8.66 7.53 
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2)   ความเส่ียงการค า้ประกนั 
 2.1  เง่ือนไขการค ้าประกนัรายได ้ของกองทุน  ตามสญัญาเช่าไดร้ะบไุว ้ดงัต่อไปน้ี  

2.1.1  ผูเ้ช่า คือ บริษทัมนตรีธุรกิจ จ  ากดั(ช่ือเดิม บริษทั มนตรีคลงัสินคา้ จ ากดั)  ทั้งน้ี ผูเ้ช่าจะตอ้งค ้าประกนั
รายไดค่้าเช่า โดยการจดัหาหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ในปีท่ี 1 ถึง ปีที่ 3 จ  านวน 51  
ลา้นบาท แบบปีต่อปี  มาค ้าประกนั เป็นระยะเวลา 3 ปี และในปีท่ี 4 ถึง ปีที่ 6  จ  านวน 24 ลา้นบาท 
แบบ 6 เดือน ต่อ 6 เดือน มาค ้าประกนั เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมูลค่าหนังสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมี
มูลค่าไม่ต ่ากว่า 48 ลา้นบาท และในปีท่ี 7 จ  านวน 15 ลา้นบาท แบบ 6 เดือน ต่อ 6 เดือน มาค ้าประกนั 
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 30 ลา้นบาท และ ในปีท่ี 8 
จ านวน 16 ลา้นบาท แบบ 6 เดือน ต่อ 6 เดือน มาค ้าประกนั เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่าหนังสือค ้า
ประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 32 ลา้นบาท และในปีท่ี 9 จ  านวน 17 ลา้นบาท แบบ 6 เดือน ต่อ 6 
เดือน มาค ้าประกนั เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่าหนงัสือค ้าประกนัแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 34 ลา้น
บาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัรายไดค่้าเช่าใหก้บักองทุน 

2.1.2  ใหเ้จา้ของทรัพยเ์ดิม  และผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูเ้ช่า ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกบัเจา้ของทรัพยเ์ดิม ประกอบดว้ย 
นายเนติ  ตนัติมนตรี    นางพงศ์ลดัดา  ตนัติมนตรี และนางสาวสุชาดา   โล่ห์บุญทรัพย ์  และห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง และบริษทั มนตรี สตูดิโอ จ ากดั  ค  ้าประกนัตามภาระค ้าประกนั  ตามขอ้ 
2.1.1 อีกชั้นหน่ึง  ภายในช่วง 3 ปี แรก ในมูลค่า 51 ลา้นบาทต่อปี  x 3 ปี =  306 ลา้นบาท  

 ทั้งน้ีหากผูเ้ช่าไม่สามารถจดัหาหนังสือค ้ าประกันได้ตามเง่ือนไข หรือ ธนาคารพาณิชยไ์ม่ต่ออายุ
หนังสือค ้ าประกนั หรือผูค้  ้ าประกนัไม่ช าระเงินตามภาระค ้ าประกนัจนน าไปสู่การยกเลิกสัญญาเช่า 
บริษทัจดัการจะท าการหาผูเ้ช่ารายใหม่ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่าเดิม และสามารถท าตามเง่ือนไขกองทุน
ไดม้าบริหารทรัพยแ์ทน  

2.2   การบริหารความเส่ียงของการค ้าประกนั 
2.2.1 ฐานะมูลค่าของทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั  

(ก)   เงินสด :  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถเรียกเงินจากหลกัประกนั คือ หนงัสือค ้าประกนัที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์ตามขอ้ 2.1.1 ในกรณีผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าขั้นต ่าตามท่ีก าหนดไว ้

(ข)   สิทธิเรียกร้องการช าระหน้ีจากเจา้ของทรัพยเ์ดิม และผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูเ้ช่า :     ผูจ้ดัการกองทุน
สามารถเรียกร้องให้เจา้ของทรัพยเ์ดิม และผูถื้อหุ้นใหญ่ของผูเ้ช่า ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับ
เจา้ของทรัพยเ์ดิม ประกอบดว้ย นายเนติ  ตนัติมนตรี  นางพงศ์ลดัดา  ตนัติมนตรี และนางสาว
สุชาดา   โล่หบุ์ญทรัพย ์  และหา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง และบริษทั มนตรี สตูดิโอ จ ากดั 
ช าระหน้ีใหก้บักองทุนรวม ตามภาระค ้าประกนั ขอ้ 2.1.2  

 
3) ความเส่ียงโดยทัว่ไป 
 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ือง

อุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย ์และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานราชการอ่ืน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะ
ตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ตลอดจนการลดลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นัยส าคัญต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์และผลการด าเนินงานของกองทุน ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงอาจมีราคาสูงหรือต ่ากว่าราคาที่ไดเ้สนอขาย โดยราคาของหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนไม่
สามารถควบคุมได้ อนัไดแ้ก่ ความเคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหุ้นระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย
ภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนเงิน นโยบาย หรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออ้มท่ีมีผลต่อน าเขา้



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 21   

 

หรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการ
ด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และ
นโยบายอ่ืนใดของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน ไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อราคาของหน่วยลงทุน 

4) ความเส่ียงทางการเมอืง 
 ปมความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มการเมืองระหว่างรัฐบาล และฝ่ายคา้นยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อภาวะ

เศรษฐกิจการคา้ ความมัน่ใจในการลงทุนทั้งของนกัลงทุนไทย และนกัลงทุนต่างประเทศ ทั้งน้ี จึงไม่สามารถรับรอง
ไดว้า่สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของ
ธุรกิจการใหเ้ช่าอาคารรับฝากสินคา้ และมูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์และบรรยากาศการลงทุนโดยทัว่ไป รวมทั้งความ
มัน่ใจของผูบ้ริโภค 

5) ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานของกองทุน 
 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทุนไดท้  าการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ  โดย

ท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูป้ระเมินราคา อยา่งไรก็ตาม
การกระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัว่า อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว อาจปลอดจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง
นอกเหนือความคาดหมาย ท่ีอาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม  

 รายงานของผูป้ระเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีผูจ้ดัการกองทุนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพยอ์าจมีขอ้บกพร่อง มีความไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย ์อาจจะ
ตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทั้งผูป้ระเมินราคาและวศิวกร    

6) การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  
 ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคับใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือการ

ปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได ้ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือค าสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถท่ีจะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได ้และไม่สามารถรับประกนัไดว้่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน 

7) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 
 ภายหลงัจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีหลกัประกนัว่าสภาวะ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการ
ลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุน    ซ่ึงราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุนนั้น    ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั  อาทิ  

 ผลการด าเนินงานของกองทุน ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายของหน่วย
ลงทุน ฯลฯ  ดงันั้น ผูล้งทุนอาจไม่สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนไดใ้นราคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตาม
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุน 
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8) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทุนจะได้รับ หากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไป
ทั้งหมด หรือมกีารเลกิกองทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนซ่ึงไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ไดค้  านวณโดยใช้ขอ้มูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นที่
ลงทุนเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าทีแ่ทจ้ริงซ่ึงกองทุนจะไดรั้บหากมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

9) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สภาพ

คล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของปริมาณความตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) ซ่ึงปริมาณความตอ้งการของผูซ้ื้อ-
ผูข้าย (bid-offer) ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิ ปริมาณความตอ้งการของ
ตลาด ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนน้ีจะขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดรอง 

10) ความเส่ียงด้านภาษี 
 ในการขาย โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอน หรือรับโอนอสังหาริมทรัพย  ์(ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย)์ ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซ้ือ หรือขาย หรือโอนกรรมสิทธ์ิใน
สิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงกองทุนอาจตอ้งรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัรา
ภาษีท่ีกองทุนจะตอ้งช าระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

11) ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทยีบกบักองทุนรวมประเภทอืน่ 
 การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตวัอยู่ในอสังหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอ่ืนจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 

12)  ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 
 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจยัหลาย

ประการ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูเ้ช่าในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ การแข่งขนั การเปล่ียนแปลงกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนจะไม่ไดรั้บเงิน
ปันผลตามท่ีไดป้ระมาณการเอาไวใ้นปีท่ีเกิดเหตุการณ์ หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษาระดบัการจ่ายเงินปัน
ผลหรือเพ่ิมการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป 

13) ความเส่ียงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการก าหนดราคาซื้อขายหน่วยลงทุน 
 การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนท่ีบริษทัจดัการประกาศ เป็นการค านวณโดยใช้รายงานการ

ประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมูลค่า
ดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าท่ีจะซ้ือขายไดจ้ริงของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

(ข) ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิอุบัตภิัย และการก่อวนิาศกรรม 
การเกิดภยัธรรมชาติ อุบติัภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ แมจ้ะมีโอกาสเกิดข้ึนไม่บ่อยนกั แต่หาก
เกิดข้ึนในบริเวณท่ีตั้งอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
แลว้ จะยงัคงความสูญเสียซ่ึงชีวติและทรัพยสิ์นของผูเ้ช่า และผูฝ้ากสินคา้ไวใ้นโครงการกองทุนรวมอย่างประเมิน
ค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะเป็นผูจ้ดัหาประกนัภยัที่ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ 
อุบติัภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ (All Risks) ประกนัภยับุคคลท่ีสาม รวมถึงประกนัภยัส าหรับ
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ทรัพยสิ์นทีเ่ช่าตลอดระยะเวลาเช่าในลกัษณะการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) ให้
ครอบคลุมการช าระเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกรมธรรมป์ระกนัภยัตามมาตรฐานทัว่ไป 

2)     ความเส่ียงจากธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกนั 
เน่ืองจากเจา้ของอสงัหาริมทรัพยเ์ดิมมีธุรกิจอาคาร เพ่ือใหเ้ช่าถ่ายท าละครและภาพยนตร์ จ  านวน 9 อาคาร (ไม่ใช่ทรัพย์
ท่ีกองทุนรวมจะไปลงทุน) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกนั เป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบัอาคารสตูดิโอ 1 อาคาร ของกองทุน คิดเป็น
พ้ืนท่ีร้อยละ 7.06 ของพ้ืนทีใ่หเ้ช่าทั้งหมด หรือร้อยละ 16.6 ของรายไดค่้าเช่ารายปีท่ีกองทุนจะไดรั้บทั้งหมดจากเจา้ของ
อสงัหาริมทรัพย ์กล่าวคือ ประมาณ 8.5 ลา้นบาทจาก 51 ลา้นบาท รายละเอียดทรัพยสิ์นและรายไดท่ี้ทบัซ้อนกบัธุรกิจ
ของเจา้ของทรัพยมี์ดงัน้ี 

อาคาร พืน้ที ่
(ตร.ม.) 

ร้อยละ 
ของ 

พืน้ทีร่วม 

รายได้ค่าเช่าของ
กองทุนจาก
เจ้าของทรัพย์ 

ร้อยละ 
 

อาคารรับฝากสินคา้ 9 อาคาร 39,832 91.23 42.22 82.78 
อาคารเก็บฉาก 1 อาคาร 748 1.71 0.28 0.55 
อาคารสตูดิโอ 1 อาคาร 3,084 7.06 8.50 16.67 
รวม 43,664 100.00 51.00 100.00 

เพื่อบรรเทาประเดน็ปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทบัซอ้น กองทนุรวมจึงมีความประสงคใ์ห ้
บริษทั มนตรีธุรกิจ จ ากดั ในฐานะผูเ้ช่าทรัพยจ์ากกองทุนรวมไปบริหาร ใหน้ าอาคารสตูดิโอ 1 อาคาร ประกอบ ดว้ย
สตูดิโอ 10 และสตูดิโอ 11 จดัหาสญัญาเช่าระยะยาวจากผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์  ส าหรับสตูดิโอ 10 ไดมี้การท าสญัญา
ระยะยาวกบั บริษทั มีเดียส์ ออ๊ฟ มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) เช่าเป็นระยะเวลา 4 ปี ส าหรับสตูดิโอ 11 จะด าเนินการให ้
บริษทั มนตรีสตูดิโอ จ  ากดั (เจา้ของทรัพยเ์ดิม) จดัท าสญัญาระยะ 3 ปี ประกนัรายไดข้ั้นต ่าเดือนละไม่ต ่ากวา่ 600,000 
บาท ใหก้บั บริษทั มนตรีธุรกิจ จ ากดั (ผูเ้ช่า)  

ค) ความเส่ียงทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานทีแ่ท้จริง และทรัพย์สินของกองทุนรวม อาจแตกต่างจากประมาณการทีไ่ด้ระบุไว้ 
การประมาณการซ่ึงอาจเกิดข้ึนจริงหรือไม่ก็ได ้เช่น การประมาณการรายได ้ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมข้ึนอยู่กบัข้อ
สมมติฐานหลายขอ้ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงสมมติฐานเหล่าน้ีมีความไม่แน่นอนและอยูเ่หนือการควบคุมของกองทุน
รวม เช่น อตัราค่ารับฝากสินคา้ต่อตารางเมตรท่ีลดลง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อค่าเช่าแปรผนั 

2) ความเส่ียงจากสัญญา 
(ก) การยกเลิกสญัญาเช่า 

ค่าเช่าท่ีกองทุนจะไดรั้บจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าจะเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกัเพียงแหล่งเดียวของกองทุน  ในกรณีท่ี
เกิดเหตุผดิสญัญาภายใตส้ญัญาเช่า กองทุนอาจตอ้งบอกเลิกสัญญาเช่าและหาบุคคลอ่ืนเพื่อเขา้มาเป็นคู่สัญญาราย
ใหม่ของสญัญาเช่าเพ่ือบริหารทรัพยสิ์นท่ีเช่า  
อน่ึง จนกว่ากองทุนด าเนินการหาคู่สัญญารายใหม่แทนผูเ้ช่าและสามารถเจรจาตกลงกบัผูเ้ช่ารายใหม่ไดส้ าเร็จ 
กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเน่ืองจากการผิดสัญญาและมีสิทธิในการบังคับ
หลกัประกนั   ซ่ึงหากกองทุนไม่สามารถบงัคบัหลกัประกนัไดต้ามขั้นตอนและในเวลาอนัควร  หรือไม่สามารถ
เจรจาตกลงกบัคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบบัใหม่โดยมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแส
รายไดข้องกองทุนอาจหยดุชะงกัหรือลดลงเป็นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ผลประกอบการของกองทุน 

(ข) การไม่ต่ออายสุญัญาเช่า 
 ภายใตส้ัญญาเช่า หากผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเช่า กองทุนรวมมีสิทธิไม่ต่อสัญญาเช่า หรือบอกเลิก

สัญญาเช่า ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนักองทุนรวมสูญเสียรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยต์ามท่ีไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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 (ค) กระบวนการและระยะเวลาในการบงัคบัหลกัประกนั 
 ผูเ้ช่าไดต้กลงท่ีจะใหห้ลกัประกนัตามท่ีไดร้ะบุในของรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี อน่ึง ในการบงัคบัหลกัประกนั

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาตามสมควรข้ึนอยูก่บัจ านวนคดีท่ีคา้งพิจารณาอยูใ่นศาล  

3) ความเส่ียงจากการประกนัภัย 
ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาเช่า กองทุนรวมจะเป็นผูจ้ดัหาประกันอคัคีภยั และวินาศภยัต่าง ๆ (All Risks) 
ประกนัภยับุคคลท่ีสาม ท่ีจ  าเป็นและสมควร เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ีเช่า ชีวิต ร่างกาย 
ทรัพยสิ์นของบุคคลในบริเวณท่ีดินท่ีเช่าและอาคารท่ีเช่า และ/หรือที่อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง โดยมีวงเงินประกนัไม่
ต ่ากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปล่ียนใหม่ส าหรับส่ิงท่ีเสียหาย (replacement cost 
evaluation) และก าหนดใหก้องทุนรวมเป็นผูรั้บผลประโยชน ์ 
อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือความเสียหายนั้น เกินกว่า
วงเงินท่ีครอบคลุมตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือไม่สามารถเรียกเงินประกนัไดค้รบถว้นตามกรมธรรม ์ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ท าให้รายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรัพย์
นั้นไม่เป็นไปตามประมาณการ  
นอกจากน้ี ในส่วนการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) กองทุนรวมจะเป็นผูจ้ดัหา
ประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีเช่าตลอดระยะเวลาเช่าในลกัษณะการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) ให้ครอบคลุมการช าระเงินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บประโยชน์ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.   หลกัเกณฑ์การลงทุน 

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยจ์ะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

4.1.1 ตอ้งมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซ้ือหรือเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน 

4.1.2 อสงัหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตอ้งตั้งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเขา้ออกท่ีดีและเหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ตอ้งเป็นอสงัหาริมทรัพยท่ี์ก่อสร้างแลว้เสร็จและอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชนไ์ด ้

 ในกรณีท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวตอ้งมีการก่อสร้างไปแลว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าโครงสร้างอาคารโดยไดรั้บการรับรองจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น โดยไม่รวมมูลค่าท่ีดินและมูลค่า
ระบบวศิวกรรมประกอบอาคารทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นตน้ 

4.1.4 ตอ้งเป็นการลงทุนโดยการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือโดยการไดม้าซ่ึงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน โดยผูมี้
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวยนิยอมท่ีจะขาย ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

4.1.5 อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิ์ทธิหรือมีขอ้พิพาท  ใด ๆ  เวน้แต่จะเป็น
ประโยชน์แก่กองทุนรวมและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นท่ีดินว่างเปล่า  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
อสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะไม่ท าสัญญาเช่าท่ีมีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดหน้าท่ีมากกว่าหน้าท่ีอนั
เป็นปกติท่ีผูเ้ช่าพึงต้องกระท าเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง หรือท าสัญญาเช่าช่วง  เวน้แต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งเป็นการเช่าจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1) ตอ้งเป็นการเช่าจากผูมี้สิทธิท่ีจะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยน์ั้นได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท์ี่เช่าเป็นท่ีดิน  ท่ีดินนั้น

จะตอ้งมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ใหแ้ลว้ 
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(2)   ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์หรือในกรณีท่ีเป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีผูใ้ห้เช่ามิได้
เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน ์บริษทัจดัการตอ้งจดัให้
มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรือบริษทัประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดงักล่าว หรือในกรณีท่ีมิไดจ้ดัใหผู้รั้บประกนัความเสียหายเพื่อป้องกัน
ความเสียหายเช่นว่านั้น  บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยความเส่ียงให้ผูล้งทุนทราบโดยตอ้งระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วน
สรุปขอ้มูลส าคญัถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผลประกอบการของกองทุนรวม หากผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดิน
หรือผูมี้สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชนบ์อกเลิกสญัญา 

4.1.8 บริษทัจดัการจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)   รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสุดทา้ยก่อนส้ินอายโุครงการ หรือ 
(2)   กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.9 บริษทัจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนไวอ้ยา่งน้อย 1 ปี เวน้
แต่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10  บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
(1)  การประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนรวมท่ีมีต่ออสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน เพ่ือคุม้ครอง

ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกบักองทุนรวมอนัเน่ืองมาจากการเกิดวินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยก าหนดให้
กองทุนรวมเป็นผูรั้บประโยชน ์ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2)   การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม หรือผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์
จากกองทุนรวม ไดท้  าประกนัภยันั้นไวแ้ลว้  บริษทัจดัการสามารถท าประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวม
อาจถกูไล่เบ้ียใหต้อ้งรับผดิ 

(3)   การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองใน
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น   

4.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือจ าหน่าย 
(1) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะลงทุนในราคาท่ีไม่สูงกวา่ราคาท่ีเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ  และ

หากราคาท่ีจะลงทุนซ่ึงเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการสูงกวา่ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินคา่ต ่าสุด เกินร้อยละ 
10 ของราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว  บริษทัจดัการจะช้ีแจงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลท่ีลงทุนในราคานั้น
ในรายละเอียดโครงการและหนงัสือช้ีชวน 

(2)   การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทนุรวมไดม้าจากการลงทนุ บริษทัจดัการจะกระท าโดยเปิดเผยและเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุด
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั หากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์ราคาท่ีต ่ากวา่ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าสูงสุด เกินร้อย
ละ 10 ของราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว  บริษทัจดัการจะช้ีแจงขอ้เทจ็จริง และเหตุผลท่ีขาย
อสงัหาริมทรัพย ์ในราคาดงักล่าวไวใ้นหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(3)   รายงานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตาม (1) และ (2) จะจดัท าข้ึนล่วงหนา้ก่อนการลงทุนในหรือ
จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวไดไ้ม่เกิน 6 เดือน ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นใหม่ หาก
ภายในระยะเวลาดงักล่าว มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4.1.12 การท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่ก่ียวขอ้ง  บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 
(ก) การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายหลงัจากการลงทุนคร้ังแรก หากมูลค่าของธุรกรรมดงักล่าวท่ีกองทุนรวมท ากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกนัภายในรอบระยะเวลาหกเดือนใดมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละสามของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมข้ึนไป แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า บริษทัจดัการตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี ก่อนท าธุรกรรมดงักล่าว 
(1)   ในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งไดรั้บมติเกินก่ึงหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าว 
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(2) ในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บมติไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยในการประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุนเพ่ือขอมติดงักล่าว  ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับ
รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมดงักล่าว จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

การนบัมติตามวรรคหน่ึง ห้ามมิให้บริษทัจดัการนบัจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียใน
การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยร์วมในมติดงักล่าว  
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ ให้บริษทัจดัการแนบเอกสารการ
ตรวจสอบและรับรองของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามขอ้  (ข) ไปพร้อมกบัหนงัสือขอมติหรือหนงัสือ
นดัประชุมตามวรรคหน่ึงดว้ย 
การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามประกาศจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วน
บุคคล 

(ข) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ภายหลังจากการลงทุนคร้ังแรกกับบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้งจดัใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ว่าการลงทุนดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัลูกคา้
ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) 

4.1.13 บริษัทจัดการจะน าอสังหาริมทรัพยไ์ปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื้นท่ีโดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู ้
ประกอบกิจการอ่ืนเพือ่น าอสงัหาริมทรัพยไ์ปจดัหาประโยชน์  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)   หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษทัจดัการจะน าอาคารดงักล่าวใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมเท่านั้น 
 (2)  หากเป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและมีการจดัหาผลประโยชนโ์ดยการให้บริการประกอบดว้ย เช่น เซอร์วิซอะพาร์ตเมนท ์

บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(ก)   ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและการให้เช่าเคร่ืองใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เก่ียวเน่ือง

โดยตรงจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีนั้น เช่น ชุด เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้
ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยน์ั้นในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี  

(ค)  หากกองทุนรวมมีรายไดน้อ้ยกว่าท่ีก าหนดตาม (ก)  บริษทัจดัการจะด าเนินการให้ผูป้ระกอบกิจการรายอ่ืน
น าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดัหาผลประโยชน์หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และแจง้ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดด้  าเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ 

4.1.14 บริษทัจดัการจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจด็สิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทนุรวม หรือวนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุน 
แลว้แต่กรณี และด ารงอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสุดทา้ยก่อนส้ินอายโุครงการ หรือ  
(2)  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.2   การลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีเพ่ือการบริหารสภาพคล่องของ
กองทุนรวม  
(1)   พนัธบตัรรัฐบาล 
(2)  ตัว๋เงินคลงั 
(3)   พันธบัตรหรือหุ้นกู้ ท่ีสถาบันสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่ มีกฎหมายเฉพาะ 

จดัตั้งข้ึนเป็นผูอ้อก 
(4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(5)   บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี หากเป็นบตัรเงินฝากท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระ

เงินลงทุนอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 
(6)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์

หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมี
สิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้  ้าประกนั ทั้งน้ี หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืน
เงินลงทุนอา้งอิงกบัตวัแปร ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(7)   หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 

(8)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
(9)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

(ค)   ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 
(10)  สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีมิใช่ราคาหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ดชันีทาง
การเงิน ดชันีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออนัดับความน่าเช่ือถือของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหน้ี สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(11)  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อ่ืนใดท่ีมิใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการหา 
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

 การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ท่ีนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเป็นผูอ้อก 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย ผูค้  ้าประกนั หรือผูรั้บฝากเงิน ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เวน้แต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 
(ข)   ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
(ค)   ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทุนรวม 

 การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) มิให้นบัรวมตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้
เงินท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั
โดยต้องเป็นการรับอาวลัแบบไม่มีเง่ือนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือค ้าประกนัเงินต้นและ
ดอกเบ้ียเตม็จ านวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 
 
 
 
 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 28   

 

5.  ข้อก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
5.1 ข้อก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 2 คร้ัง    

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในแต่ละปี  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของก าไรสุทธิประจ าปีท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
 (2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสม  บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้  
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะท าได ้ก็ต่อเม่ือการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ท าใหก้องทุนรวมเกิดผลการ
ขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 
บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี อน่ึง กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 
และส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้นโดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

5.2 เงือ่นไข และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(1) ในกรณีท่ีมีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน    ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 ทั้งน้ี  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือด าเนินการใหมี้การตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนของผูท่ี้เคยเป็นเจา้ของ
หรือผูโ้อนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย ์ ผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนั หากปรากฏ
วา่บุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินอตัราส่วนดงักล่าวแลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามวรรคหน่ึง 

(2) บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  
1.  ประกาศในหนงัสือพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  
2.  ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท  าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และจดัใหมี้ประกาศดงักล่าวไวท่ี้ตวัแทน  
3.  ส่งหนงัสือแจง้ ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แลผลประโยชน ์ และ
 ตลาดหลกัทรัพย ์

(3)  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามผูถื้อหน่วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทุน  

(4)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทุน 

5.3       เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 
บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิทีจ่ะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและใหย้กไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดส้ินปีบญัชี 

ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้นโดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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6. หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
6.1   บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

เวน้แต่เป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 
6.1.1 เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้แก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
6.1.1.1 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพ่ือ

ผูล้งทุนทัว่ไป  
6.1.1.2 นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   
6.1.1.3 บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

6.1.2 เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษทัจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสญัญารับประกนัการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

6.2 เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกนัไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

6.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 จะพิจารณาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(รวมทั้งที่มี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

6.4 ในกรณีท่ีปรากฎขอ้เทจ็จริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
6.4.1 รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ

ดงักล่าว   
6.4.2 ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษทัจดัการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมในจ านวน
เสียงในการขอมติ 

6.4.3 ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

6.4.4 แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนท่ีบุคคลดงักล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

6.5 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตาม 6.1.1 บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
6.5.1 รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ

ดงักล่าว   
6.5.2 ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษทัจดัการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมใน
จ านวนเสียงในการขอมติ 

6.5.3 ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

6.5.4 แจง้ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนท่ีบุคคลดงักล่าวถือเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

6.6 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนตาม 6.1.2 บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี ในช่วงระยะเวลาท่ีบุคคล
ดงักล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีรับหน่วยลงทุน 
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6.6.1 รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว   

6.6.2 ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษทัจดัการจะนบัคะแนนเสียงของบุคคลดงักล่าวไดเ้ฉพาะ
ในส่วนท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

6.5.3 จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น  
6.7 ในกรณีท่ีปรากฎขอ้เทจ็จริงแก่บริษทัจดัการว่าผูท่ี้เคยเป็นเจา้ของหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย ์ผูใ้ห้เช่า

หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามขอ้ 6.4 โดยอนุโลม 

6.8 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษทัจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือ ตกลงกับ
บุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทนุรวม  

6.9 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่าวด้าว ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก หากปรากฎวา่ผูล้งทุนต่างดา้วถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนดงักล่าว  

6.10     บริษทัจดัการสงวนสิทธิมิใหมี้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างดา้ว ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน ร้อยละ 49 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเ้ม่ือมีวตัถุประสงค์เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม หรือเพ่ือด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ 

7.  การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจดัการไดด้  าเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบร้อย
แล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม   

เม่ือน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถท า
การซ้ือ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซ้ือ / ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย”์ ได้ โดยปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์ 

8.  การโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมไม่มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ยกเวน้แต่ท่ีเป็นไปตามขอ้ 6. กล่าวคือ เม่ือหน่วยลงทุนมีการโอนเปล่ียนมือ
หลงัจากจดทะเบียนแลว้ ท าให้บุคคลใดบุคคลท่ีไม่ได้รับการยกเวน้ตามข้อ 6.1 หรือ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยบริษทั
จดัการทราบมาก่อน หรือ ตรวจสอบพบภายหลงัว่า มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 และหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะไม่ท าการโอนหน่วยลงทุน 

8.1 วธีิการโอนหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารโอนหน่วยลงทุนไปยงันายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย 
(1)  กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนท่ีลงนามโดยผูโ้อนและผูรั้บโอน  
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(2)  แนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะก าหนดการโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบงัคบัและ
ไดรั้บการรับรองเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบนัทึกรายช่ือผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ี ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

8.2 วธีิการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุโดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  
 ทั้งน้ี ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก าหนด 

9. การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอืน่  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ี หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหน้ีได ้บริษทัจดัการจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนั เพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุน ดงัน้ี 

9.1  ก่อนการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง บริษทัจดัการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดง
ความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้นการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่าการถือ
หรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ่้ายพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหน้ี  

9.2 เม่ือได้รับทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ี บริษทัจดัการจะน าทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยสิ์นนั้น เพ่ือใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี ดงัน้ี 
(1) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด้  บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าว

ต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้  
(2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

10.  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษทัจดัการเห็นสมควร บริษทัจดัการอาจพิจารณาจดัใหมี้คณะกรรมการลงทนุของกองทุน (Investment Committee) ได ้
ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน การตดัสินใจลงทุนในการซ้ือ เช่า ให้เช่า จ  าหน่าย 
โอน หรือรับโอนซ่ึงอสงัหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนจะกระท าผ่านมติของคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุน โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 
 
 
 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 32   

 

10.1 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนจะประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวนไม่เกินกว่า 5 คน ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน หรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(2) กรรมการจากผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี จ านวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการ จะมีจ านวนอยา่งต ่า 3 ต าแหน่งของจ านวนคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด 
โดยหน่ึงในกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการ จะท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 
ทั้งน้ี กรรมการจะต้องมีหน้าท่ี คุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลักทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพจิารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจ านวนคณะกรรมการลงทุน 

10.2 รูปแบบการตดัสินใจ 

(1) การเรียกประชุม 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ประธานคณะกรรมการลงทุน เรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน เพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะส่งหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงระบุถึง วนั เวลา 
สถานท่ี ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค ตามควรแก่กรณีให้แก่
กรรมการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีฉุกเฉินไม่สามารถส่งหนงัสือเชิญประชุม
ไดท้นัเวลา ในกรณีทีไ่ม่สามารถส่งหนงัสือเชิญประชุมหากกรรมการไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ให้ถือว่ากรรมการ
ดงักล่าวสละสิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม 

(2)  ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 
 คณะกรรมการลงทุนจะจดัใหมี้การประชุมปีละ 4 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย หรือตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

(3)  วิธีการประชุม 
  คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจดัใหมี้การประชุมหรือลงมติโดยไม่ตอ้งจดัประชุมก็ได ้โดยกรรมการคนหน่ึงคน

ใดอาจเสนอมติท่ีท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเวียนใหค้ณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงักล่าว ทั้งน้ี 
จะแยกลงช่ือในแต่ละตน้ฉบบัของมติ หรือลงช่ือร่วมกนัในตน้ฉบบัเดียวกนัก็ได ้

(4) องคป์ระชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน กรณีจดัใหมี้การประชุม จะต้องมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
กรรมการทั้งหมดหรือ 3 คน และตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  ทั้ งน้ี ในการประชุมนั้ นอาจเป็นไปในลักษณะการนั่งประชุมร่วมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท ์
(Telephone Conference) ก็ได ้

(5)   มติของท่ีประชุม 

  การพิจารณาลงมติใด ๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขา้ประชุม ถา้คะแนนเสียงเทา่กนั ให้
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท  าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดงักล่าวจะต้องมี
กรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งน้ี 
กรรมการสามารถจดัส่งมติท่ีไดล้งนามแลว้มายงับริษทัจดัการทางโทรสาร ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชน์จาก
ส าเนามติท่ีลงลายมือช่ือโดยกรรมการซ่ึงส่งทางโทรสารถึงบริษทัจดัการเป็นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ์ในทนัที โดย
กรรมการท่ีน าส่งมติทางโทรสารดงักล่าวจะตอ้งน าส่งตน้ฉบบัของมติให้บริษทัจดัการต่อไป เพ่ือบริษทัจดัการจะเก็บ
รักษาตน้ฉบบัของมติท่ีไดร้ับมาไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีบริษทัจดัการ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการมีสิทธิ
ออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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(6)   ประธานท่ีประชุม 

  ให้บริษทัจดัการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการและ
เป็นประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจและหนา้ท่ีในการเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน และ
ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้น้ี 

(7)  รายงานการประชุม 

  บริษทัจดัการจะตอ้งท ารายงานการประชุมกรรมการใหป้ระธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองและเก็บรักษาไว ้
รวมทั้งจดัใหมี้ส าเนาเพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทัจดัการในวนัและเวลาท าการของ
บริษทัจดัการ 

10.3 สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนมีหนา้ท่ีในการตดัสิน พจิารณาและ/หรือวินิจฉยัเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทุน ดงัน้ี 
(1)  พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซ้ือ เช่า ใหเ้ช่า จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซ่ึงอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 
(2) ด าเนินการอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะต้องไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ 
(3) คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่น าไปเปิดเผยให้บุคคลใด ๆ 

ทราบ และ/หรือ ใช้เพ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทุน เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดโดยแจง้ให้เปิดเผย 
หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่ไดถ้กูเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบแลว้ 

(4) คณะกรรมการลงทุนจะตอ้งพิจารณา ตดัสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ดว้ยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของการ
ปฏิบติัตามกฎหมายต่างท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะมีข้ึนในภายหนา้  

(5)   กรณีท่ีกรรมการลงทุนท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีจะลงมติ ให้ถือว่ากรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงการ
ลงมติเร่ืองดงักล่าว 

11.  ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์  และสถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม  

11.1  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์  

ช่ือ : ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 339 ถนนสุขมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ ์21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทร: 02-788-2000 

11.2  เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์  

บริษทัจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เม่ือปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ ดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ีโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 
โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายหรือกรณีอื่นใด อนัจะมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหนา้ท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
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จะรับหน้าท่ีดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทั
จดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องใหมี้การเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ 

(5) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนไป
เปิดเผย หรือใชใ้นทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์
เอง บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งน้ี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ความในขอ้น้ีไม่ให้บงัคบัใช้กบัการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย หรือ
ค าสัง่ศาล เจา้พนกังานบงัคบัคดี หรือโดยค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย แมว่้ากองทุนอาจไดรั้บความเสียหายจากการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวก็ตาม 

(6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยคุณสมบติัของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษทัจดัการจะด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบติัให้
ถูกต้องภายในสิบห้าวนั นับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน 

 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้ก้ไขคุณสมบติัให้ถูกตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะขอ
อนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั   

(7)  เม่ือผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล 

(8)  ในกรณีท่ีมีเหตุใหต้อ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนแทน ให้กระท า
ไดต่้อเม่ือบริษทัจดัการไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  

11.3  สถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินกองทุนรวม  

ช่ือ : ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 339 ถนนสุขมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ ์21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทร: 02-788-2000 

หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ บริษทัจดัการจะจดัเก็บทรัพยสิ์นและเอกสารส าคญัของกองทุน
ไวท่ี้ส านกังานของผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมรายใหม่  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ท่ีกองทุนลงทุน ไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ และสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า หรือ
สญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์หนงัสือกรมธรรมป์ระกนัภยัไวท่ี้ส านกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้
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12.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบญัชี  

ช่ือ  :  นางอุณากร พฤฒิธาดา  (ผูส้อบบญัชีเลขที่ 3257) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

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

ช่ือ  :  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5339) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

13.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ  ากดั 

ท่ีอยู ่:  44 ชั้น 16  ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

โทรศพัท:์ 0-2686-9500  

โทรสาร : 0-2657-3167  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดร้ับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

14.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจ าหน่าย  

ไม่มี 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายเพ่ิมเติมในภายหลงั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

15.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

ช่ือ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: 44  ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั   กรุงเทพฯ  10330 และสาขาทัว่ประเทศ   
โทรศพัท ์0-2626-7303     โทรสาร 0-2626-7850  

ช่ือ : บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ  ากดั  
ท่ีอยู ่: 44 ชั้น 24-26 ซอยหลงัสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2657-9000 ต่อ 2507 โทรสาร 0-2657-9224 
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บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภายหลงั ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายของกองทุนรวม และบริษทัจดัการจะแจง้การ
แต่งตั้งใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน  

 ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการไดท้  าการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 2 รายเพื่อท าการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือ : บริษทั ไซมอน ลิม และหุน้ส่วน จ ากดั 
 ท่ีอยู ่: 1350/54-64 อาคารไทยรุ่ง ชั้นท่ี 4 ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
 โทรศพัท ์0-2719-3515-6 แฟกซ์ 0-2719-3886-7 

 ช่ือ : บริษทั โปร แอพไพรซลั จ ากดั 
 ท่ีอยู ่: 90/348, 90/350 โครงการบุษราคมัเพลส ซอยวิภาวดีรังสิต 20 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศพัท ์0-276-2626-9 แฟกซ์ 0-2276-2624-5  

ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อน่ึง บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.เพ่ือท าหนา้ที่เป็นผูป้ระเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในคร้ังต่อไป โดยบริษทั
จัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหน่ึงให้ท  าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนั ติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง 

17.  ทีป่รึกษาของกองทุนรวม  

17.1 บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นท่ีปรึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา หรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย เช่า 
หรือหาผลประโยชน์ ในอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่า หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เพ่ือ
ประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม โดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหนา้ที่ คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

 ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษาอ่ืนขา้งตน้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่มีการแต่งตั้งดงักล่าว 

17.2 บริษทัจดัการได้ท  าการแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้ง
กองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนรวม ดงัน้ี 

ช่ือ : บริษทั ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 
ท่ีอยู ่: ชั้น 16 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ เลขท่ี 444 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือบุคคลอ่ืน โดยท่ีบุคคลนั้นจะต้องมีหน้าท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

18.  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   

 ไม่มี 
 อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบริษทัจดัการอาจแต่งตั้งนิติบุคคลใดเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยที่นิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมี

หนา้ที ่คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะด าเนินการแจง้การแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแต่
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วนัท่ีมีการแต่งตั้งดงักล่าว พร้อมค ารับรองว่านิติบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด  

 อน่ึง เม่ือปรากฎวา่ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์าดคุณสมบติั บริษทัจดัการจะท าการถอดถอนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
และมีหนงัสือแจง้การถอดถอนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยน์ั้นต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีถอดถอน 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะมีหนังสือแจ้งต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่มีการแต่งตั้งเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนผูบ้ริหาร อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

19.  การเสนอขายหน่วยลงทุน  

19.1 การขอรับหนังสือช้ีชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นบัสนุนการขาย จดัส่งหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ พร้อมกับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูท่ี้สนใจจะลงทุน และบริษทัจดัการจะจัดให้มีหนังสือช้ีชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายท่ีใชใ้นการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ได้ที่ท่ีท  าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุน
การขาย ในวนัและเวลาท าการ  

19.2  วธีิการ วนัเวลา และราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

19.2.1  วธีิการจองซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีการจองซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมคร้ัง
แรกใหก้บัผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 250 ราย โดยแบ่งลกัษณะประเภทของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนออกเป็น 2 
กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) ผู้ลงทุนกลุ่มที ่1  บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมด
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือพิเศษ เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน และ
กลุ่มบุคคลเดียวกนั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือโดยผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1  บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ี
จะน าหน่วยลงทนุส่วนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดมาเสนอขายใหก้บัผูล้งทุนกลุ่มที่ 2 

(2) ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ทั้งหมด ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป   

 ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1  ได้จองซ้ือหน่วยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผูจ้องซ้ือ
ทัว่ไป บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปให้แก่บุคคลดงักล่าว
ได ้ต่อเม่ือบคุคลนั้นเป็นบุคคลทีไ่ดรั้บยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 อน่ึง  ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป  และผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ท่ีเป็น
บุคคลที่ไดรั้บยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะ
น าหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดมาเสนอขายและจดัสรรให้กบัผูล้งทุนกลุ่มที่ 1 ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือดงักล่าว เม่ือรวมกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ทุกรายไดจ้องซ้ือและไดร้ับการจดัสรรไปแลว้ในขอ้ 
(1) จะตอ้งมียอดรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ผูส้นใจลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนและเอกสารการจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท่ี้  
1. บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย 
2. ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการแลว้สามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
อน่ึง ในเบ้ืองตน้บริษทัจดัการมีแผนการท่ีจะจดัสรรให้กับเจา้ของอสังหาริมทรัพยจ์ านวนรวมกนัไม่เกินหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

เง่ือนไขการจองซ้ือหน่วยลงทุน 
(1) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท้ีบ่ริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ ผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน (ถา้มี) ไดต้ามวนั เวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน โดยจะต้องจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 10,000
บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมทวคีูณของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) 

(2) ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนเตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือใหแ้ก่บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและใบจองซ้ือหน่วยลงทุนให้
ครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน 

(3) กรณีมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษทัจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วย
ลงทุนเหล่านั้นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนเป็นผูใ้ช้สิทธิในฐานะผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผูจ้องซ้ือประสงคเ์ป็นอย่างอ่ืน 
บริษทัจดัการอาจพจิารณาตามท่ีเห็นสมควร 

(4) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเร่ืองของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(5) ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน กบับริษทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชี
กองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

(6) เน่ืองจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือจะตอ้ง
แจง้ความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนฝากไว ้ณ ท่ีใด โดยผูจ้องซ้ือ
สามารถเลือกท่ีจะ 
- ฝากไวท้ีบ่ริษทันายหนา้คา้หลกัทรัพยท่ี์ตนมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะน าหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝาก

ไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือนั้น ๆ หรือ 
- ฝากไวก้บันายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ ซ่ึงจะน าหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการ

จดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในนามของบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษทัจดัการเพือ่ผูจ้องซ้ือ 

19.3   การรับช าระ และการเกบ็รักษาเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
(1)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าซ้ือคร้ังเดียวเตม็จ  านวนท่ีจองซ้ือโดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์ ตัว๋แลกเงิน

ธนาคาร หรือค าสัง่หกับญัชี ธนาคาร หรือวธีิอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีจอง
ซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากที่บริษทัจดัการเปิดไว ้ เพ่ือการรับช าระเงินซ้ือหน่วยลงทุน โดยระบุช่ือ 
ท่ีอยู ่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซ้ือลงบนดา้นหลงัของเช็คเพือ่ความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์
ของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน 

 กรณีจองซ้ือดว้ยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีให้ บริษทัจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดก่้อนระยะเวลาการ
เสนอขายคร้ังแรกจะส้ินสุดลง 
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(2)  หลงัจากท่ีบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) ไดร้ับการจองซ้ือหน่วยลงทุน     
พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูจ้องซ้ือแลว้ บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   
(ถา้มี) จะออกส าเนาใบจองซ้ือหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ ตัว๋แลกเงินธนาคารซ่ึงไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นวนัท่ีจองซ้ือ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม บริษทัจดัการจะถือว่าผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท าการจองซ้ือหน่วยลงทุน
ในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้

 ในกรณีท่ีวนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดน้ั้นเป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไป  
แลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือรายนั้น 

 ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต ์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้องซ้ือบริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือรายนั้น 

 (4)  ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบ
หน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้

 (5)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดท้  าการจองซ้ือหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพิก
ถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ เวน้แต่จะไดร้ับอนุมติัจากบริษทัจดัการเป็น 
กรณีพิเศษ 

 (6)  บริษทัจดัการจะน าเงินท่ีไดร้ับจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบญัชีเงินฝากที่บริษทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการรับ
ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงดอกผล (ถา้มี) ในช่วงดงักล่าวทั้งหมด จะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

19.4  การคนืเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด    ดงัต่อไปน้ี 
(1) จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปไดไ้ม่ถึงสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้จ้องซ้ือไดไ้ม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย 
(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่านอ้ยกว่าหา้ร้อยลา้นบาท 
(4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 
(5) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณีตามข้อ (1) – (5) ภายใน 15 วนันับแต่วนัส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจาก
การขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทัไม่สามารถด าเนินการคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวได้ อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัเอง ให้บริษทัช าระดอกเบี้ยตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัที่บริษทัช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

19.5  เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงั 
ต่อไปน้ี :- 
(1)  กรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนนั้น มีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกว่าจ านวนหน่วย ลงทุนท่ีเสนอขาย 
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(2)  กรณีท่ีบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน ประสงค์จะจองซ้ือ
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด 

(3)  กรณีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการไดร้ับจากผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถว้น 
(4)  กรณีบริษทัจดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น  การฟอกเงิน 

เป็นตน้ 
(5)  ในกรณีท่ี บริษทัจดัการเห็นว่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกนัแลว้ไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่า

เงินท่ีกองทุนระดมทุนได้หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6)  บริษทัจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซ้ือหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน  ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนเป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการเป็นหลกั 

(7)       กรณีท่ีมีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดท่ีตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของหน่วยลงทุนท่ีออกขายทั้งหมด 
เวน้แต่เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้จากส านกังาน ก.ล.ต.  

19.6  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

 ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการมาก่อนจะตอ้ง    เปิดบญัชี
กองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู ้
ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งใหบ้ริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถา้มี) จนครบถว้น 

 เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงัน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะยินยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นกรณีๆ ไป (บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร) 

19.7 เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน 

 ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอ
เปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอยา่งอ่ืน  

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูตอ้ง หรือ 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูตอ้ง หรือ 
-  ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูตอ้ง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.  กรณีนิติบุคคล 
-  ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามรับรองความถกูตอ้ง และ 
-  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ซ่ึงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามรับรองความถกูตอ้ง และ 
-  ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามรับรองความถกูตอ้ง และ 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถกูตอ้ง และ 
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-  หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชน
ของผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ อน่ึง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการ เป็น ฉบบัส าเนาเอกสารฉบบัส าเนา
ดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองโดยผูม้อบอ านาจดว้ย และ 

-  บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
    หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

3.  กรณีบุคคลต่างดา้ว 
-  เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างดา้ว และ ถ่ินท่ีอยูแ่ละ/หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการจะ
เห็นสมควร 

หมายเหตุ 

-  กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั 
-  ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งใหก้ารรับรองวา่ยนิยอมท่ีจะผกูพนัตามขอ้ตกลง และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ

น้ี และ/หรือตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ
ก าหนด ทั้งท่ีไดมี้อยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดแ้ก่ไขเพ่ิมเติมในภายหนา้ 

19.8  การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ภายหลงัจากบริษทัจดัการไดด้  าเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อย
แล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 เม่ือน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถท า
การซ้ือ/ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซ้ือ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย”์ ไดโ้ดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะท าการแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงก าหนดเวลาดงักล่าวทาง
จดหมายโดยพลนั 

19.9 การเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิม่เงนิทุนจดทะเบียน 

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ือการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน(Right Offering) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไปหรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงท่ีมิใช่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุน เป็นจ านวนรวมกนั
ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมด หากมีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายแบบ  Right 
Offering  ใหบ้ริษทัเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 21 

(2) เสนอขายหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากผูถื้อหน่วยลงทนุซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติมแลว้ หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวได ้ บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าว และด าเนินการจดัส่งเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพ่ือการเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผูจ้องซ้ือภายใน 14 วนั
นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวนนั้น ตามสัดส่วนของเงินท่ีไดรั้บช าระเป็นค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุน และหากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้   อนัเน่ืองจากความ
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ผดิพลาดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดเวลานั้น จนถึงวนัที่บริษทัช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อน
ผนัหรือสัง่การเป็นอยา่งอ่ืนโดยอนุโลม 

20.  วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนได้ต ่ ากว่าจ  านวนเงินทุนของโครงการ  จนอาจเป็นเหตุให้กองทุนไม่สามารถซ้ือ
อสังหาริมทรัพยไ์ดต้ามท่ีวางแผนไว ้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาและก าหนดขนาดของกองทุนท่ีจะน าไปจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมไดต้ามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร  โดยบริษทัจดัการอาจจะมีการจดัสรรหน่วยลงทุน
และคืนเงินค่าจองซ้ือบางส่วนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนได ้  ทั้งน้ี เพ่ือใหก้องทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนเกินมากเกินไป  โดย
ในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวนั้น บริษทัจดัการจะพิจารณาจากจ านวนเงินทุนท่ีระดมได ้เปรียบเทียบกบัประมาณการมูลค่า
ทรัพยสิ์นทีก่องทุนจะลงทุน 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 และ  กลุ่มที่ 2 ท่ี
จองซ้ือและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีระบใุนใบจองซ้ือ หน่วยลงทุนไม่ตรงกบั
จ านวนเงินท่ีบริษทัจดัการไดรั้บช าระ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้ับช าระเป็นเกณฑ ์

 บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มที ่1 และผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 

(1.1) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที่ 1 ทุกรายตามจ านวนท่ีจองซ้ือ แต่ทั้งน้ี จะไม่เกินหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 จองซ้ือเป็นจ านวนมากจนบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือกลุ่ม 
ท่ี 1 ทุกรายตามจ านวนที่จองซ้ือได ้บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือกลุ่มท่ี 1 ตามวธีิการทีบ่ริษทั
จดัการเห็นสมควร 

(1.2)  การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 

 ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2  ซ่ึงหมายถึง  ผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ท่ีเป็นบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที่ 2  ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 (1.2.1)  จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายตามมูลค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนด
ไวใ้นโครงการ โดยหากผูจ้องซ้ือท าการจองซ้ือมากกวา่ 1 บญัชี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรให้
เพียงบญัชีเดียวเท่านั้น 

(1.2.2)  จดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ในขอ้ (1.2.1) ทุกราย โดยจดัสรรเพิ่มเป็น
จ านวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) ให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุก  รายวนเป็นรอบไปเร่ือย ๆ 
จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย 

(1.2.3)  ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรรให้กบัผูจ้องซ้ือในขอ้ (1.2.2) ทุกรายได ้บริษทัจดัการจะ
ใชว้ิธีสุ่มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพ่ือท าการจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูจ้องซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บ
การจดัสรรเตม็ตามจ านวนที่จองซ้ือ 

(1.2.4)  ในกรณีท่ีมีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 เป็นจ านวนมาก จนบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผูจ้อง
ซ้ือกลุ่มท่ี 2 ทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตามมูลค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการได้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือกลุ่มท่ี 2 โดยใช้วิธีสุ่มรายช่ือโดย
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คอมพิวเตอร์ (Random) เพ่ือท าการจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บเลือกจากการสุ่มรายช่ือตาม
มูลค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ให้ผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(1.3)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนรับรองท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ี จองซ้ือ หรือตามจ านวนที่ไดรั้บการจดัสรร โดยไม่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว และยนิยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร 

(2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
หรือช่ือเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(3)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรรหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือ
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือ 
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย  ์ภายใน 15 วนัท าการ
นบัแต่วนัท  าการถดัจากวนัเสร็จส้ินการจดัสรรหน่วยลงทุน 

21. การเพิม่เงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

21.1 ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 

(1) ขอมติเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน จ านวนหน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนท่ี
จะเพ่ิม วิธีการก าหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยตอ้งได้รับคะแนน
เสียงตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
(ก) ในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึง

หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวม 
(ข) ในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยใน
การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุม
ดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวมดงักล่าว จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

(ค) ในกรณีท่ีเป็นการเพิม่เงินทุนจดทะเบียน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเดิมบางราย หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติคดัคา้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการใหมี้การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงักล่าว 

(2)  ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามท่ีไดรั้บ
มติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด 

21.2 ในการนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงตาม 21.1 บริษทัจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปน้ีมิได ้

(1) เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี
เป็นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือซ้ือ เช่า หรือไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม 

(2) เจา้ของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม ในกรณีท่ี
เป็นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือปรับปรุงอสงัหาริมทรัพยใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมท่ีจะใชห้าประโยชน ์
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(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขายใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง ในกรณี
ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 

(4) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวมในเร่ืองท่ีขอมติ 
(5) บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลตาม 21.2 (1) (2) (3) หรือ (4) แลว้แต่

กรณี 
21.3 ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 21.1 บริษทัจดัการจะระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนตามท่ี

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมหรือหนงัสือท่ีมีถึงผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติจาก
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

21.4  เม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 21.1 แลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตอ้งระบุขอ้มูลตามขอ้ 21.3 พร้อมทั้งจดัส่งร่าง
หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

(2)   จดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
(3)   จดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

21.5 กรณีการเพิม่เงินทุนจดทะเบียนเพือ่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พิ่มเติมบริษทัจดัการ
จะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเม่ือเกิดเหตุดงัน้ี 

(1)   เม่ือพน้ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้อง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้อนั
เน่ืองจากความผดิพลาดของบริษทัจดัการเอง  บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น  

(2)   เม่ือบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินข้างต้นได้ โดยบริษทัจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนท่ีมีการเสนอขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณ
ตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะคืนเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนโดยใหน้ าความในขอ้ 21.5 (1) มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
การก าหนดสดัส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมตอ้งไดรั้บสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงหนงัสือเวียน
และประกาศอ่ืนใดในเร่ืองเดียวกนัท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป 
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22.  การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ โดยจ่ายสภาพคล่อง
ส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) กองทุนรวมมีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์    
(2) มูลค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือสอบ

ทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น  
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะลดเงินทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน และด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวมิใหห้กัออกจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 
(2)   ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ี

ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
(3) จดัให้มีข้อมูลเก่ียวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวใ้นเว็บไซด์ของบริษทัจดัการและรายงาน

ประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละคร้ัง 
(ค) วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 

23.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

23.1  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)  

23.2  เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ  

กองทุนจะใชร้ะบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากบริษทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอ่ืน 

1)  โครงการจะใชร้ะบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วย ลงทุนท าการ
บนัทึกช่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้ เป็นผูถื้อหน่วย ลงทุนในทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบค าขอเปิดบญัชี กองทุนและ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน" และ "ใบจองซ้ือหน่วย
ลงทุน" เม่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือ หรือของบุคคลท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ เพื่อผูจ้องซ้ือท่ีมีอยู่กบับริษทัสมาชิกของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ตามท่ีผูจ้องซ้ือแสดงความจ านงไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน 

3)  ในกรณีของการน าหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือผา่นนายหน้าคา้หลกัทรัพย ์(Broker) หรือการน า
หน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัจดัการเพือ่ผูจ้องซ้ือนั้น นายหนา้คา้หลกัทรัพย์
หรือบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งดงักล่าวจะเป็นผูอ้อกหลกัฐานต่าง ๆ เพ่ือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบัผถื์อหน่วย
ลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง 

4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทัจดัการ จะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน โดยผูร้้องขอจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี :- 
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(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4.2)  ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 25 "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม" 

(4.3)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วย ลงทุนใหก้บัผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอส าหรับกรณีท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน  นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ให้ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับ    หน่วยลงทุนจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั้น 

(4.4)  ใบหน่วยลงทุนท่ีออกใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซ่ึงจะระบุ
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการ
และประทบัตราส าคญั หรือจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันายทะเบียนหน่วยลงทุน 
และ/หรือใชเ้คร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกตอ้งและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

24. สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทีป่รึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี และบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน 

24.1  สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ  

 24.1.1  สิทธิของบริษัทจดัการ 

1)  สิทธิในการด าเนินการบริหารจดัการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน และ
ขอ้จ ากดัการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีได้รับอนุมติั ทั้งน้ีรวมถึงขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบับริษทัจดัการ และสญัญาต่าง ๆ ไดท้  าข้ึน 

2)  สงวนสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข่อบงัคบั ค าสั่ง หนังสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายได้ประกาศ 
ก าหนด และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัต่อขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี 

3)  สิทธิในการลาออกจากการท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัจดัการกองทุนใหก้บักองทุนรวม และ/หรือเลิกโครงการ ตาม
ขอ้ 24.1.1 (5) และขอ้ 24.1.3 

4)  สิทธิในการด าเนินการจดัการ โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและคณะกรรมการลงทุน
แลว้ ในกรณีต่างๆ ดงัต่ไปน้ี 

-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีท่ีบริษทัจดัการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมให้แก่กองทุนตามก าหนด และเง่ือนไขที่ได้ตกลงไวจ้น
ครบถว้น แต่กองทุนไม่สามารถจดัหาบริษทัจดัการอ่ืนใดมารับหนา้ท่ีไดภ้ายในก าหนดเวลา 

-  สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และ/หรือ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมี อ  านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนด อนุมติั 
เห็นชอบ ผ่อนผนั หรือสัง่การ 
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-  สิทธิในการแกไ้ข เพิม่เติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดทีมี่อ านาจตามกฎหมาย ไดมี้การเปล่ียนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม ประกาศ 
ก าหนด อนุมติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น 

-  สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย / จ  าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วน หรือทั้งหมดของกองทุนตามที่
เห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและการเพ่ิมทุนไม่ไดรั้บความสนใจจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุน จนท าใหไ้ม่สามารถเพ่ิมเงินทุนไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ 

-  สิทธิในการจดัการกองทุน เพือ่ให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

5)  สิทธิในการสัง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ และ/หรือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ แกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แลผล     
ประโยชน์และ/หรือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายประกาศก าหนด 

6)  สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

7)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบญัญติั หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

24.1.2  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจดัการกองทุน บริษทัจดัการมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินการ และบริหารกองทุนให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์รวมถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

 1)  การบริหารกองทุน 
1.1)  จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีได้รับอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติั
ในมาตรา 125 และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 อยา่งเคร่งครัด 

1.2)  จดัให้มีข้อผูกพนัระหว่าง ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ และ
หนงัสือช้ีชวน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างขอ้ผกูพนั ร่างสัญญา และร่างหนังสือช้ีชวน ท่ีผา่นการ
พิจารณาจากส านกังาน 

1.3)  จดัส่ง แจก่าย และจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนท่ีเป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษทัจดัการจดัส่งหนังสือช้ี 

ชวนให้ส านักงานไม่น้อยกว่า 1 วนัท าการ ก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนให้แก่
ประชาชน 

 (ข)  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูจ้ดัจ  า   
หน่าย และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)   จดัส่งหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั
พร้อมกับใบจองซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูท่ี้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
โครงการไว ้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของผูจ้ดัจ าหน่าย และ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) แลว้แต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผูท่ี้สนใจจะ
ลงทุนไดต้ลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ค)  เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแลว้บริษทัจดัการ จะจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนส่วน 
ขอ้มูลโครงการไว ้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูไดแ้ละ
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จดัส าเนาให้เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุน ร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น หลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ หากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการบริษทัจดัการจะด าเนินการ      
แจง้การแกไ้ขเพิม่เติมดงักล่าว ให ้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน 10 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือวนัท่ีไดมี้มติ ใหแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จนกวา่จะเลิกกองทุนรวม 

(ง)  จัดให้มีใบจองซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงต้องมีค าเตือน ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

1.4)  น าเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งการหาผลประโยชน์ การซ้ือ  
เช่า จ  าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์ หรือ 
ทรัพยสิ์นอื่นที่ลงทุนไว ้    ตามนโยบาย     วตัถุประสงค ์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการ   โดยจะต้องป นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดว้ย 

1.5)  ด าเนินการเพ่ิมหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภ้ายใต ้หวัขอ้ 21 “การเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวม” และ ขอ้ 22 “การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และ/หรือ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

1.6)  จดัสรรผลก าไรของกองทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.7)  จดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.8)  จดัให้มีการประกันวินาศภยัอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด 
1.9)  จดัใหมี้การตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย ์ตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 
1.10)  ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประเมินค่าหรือสอบทาน

การประเมินค่าตามท่ีบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นร้องขอ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กบับริษทั
ประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากบริษทัประเมินค่าทรัพย์สิน ในการส ารวจ
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมเพ่ือการประเมินค่า และ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากผูดู้แลผลประโยชน์ ในการเขา้ตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมตามท่ีก าหนด
ไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์

1.11)  เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทุน ตามขอ้ก าหนด เง่ือนไขหลกัเกณฑ์ท่ี
ระบุไวใ้นโครงการ 

1.12)  กระท านิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษทัจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย 

1.13)  ปฏิบติัการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผูถ้ือ         
หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจัดการ ทั้งน้ี จะต้องไม่ขดัต่อ
กฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.14)  ด าเนินการเลิกกองทุน ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
2)  การรับและจ่ายเงินของกองทุน 
 จดัใหมี้การรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
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3)  การแต่งตั้งบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งเพือ่การจดัการกองทุน 
3.1)  จดัใหมี้คณะกรรมการลงทนุ (ถา้มี) 
3.2)  แต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบติั ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการจดัการลงทนุของกองทนุรวม และบริษทัจดัการจะประกาศรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวมไวใ้น
ท่ี เปิดเผย ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.3)  แต่งตั้งผูบ้ริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.4)  แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์กองทุน ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
คุณสมบติัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์รวมถึงการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุน และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี โดยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.5)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และแต่งตั้ง
นายทะเบียนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดแทนและ       
แจง้การแต่งตั้งดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.6)  แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ทั้งน้ี บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวนั้น จะต้องอยู่ในบญัชี
รายช่ือทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.7)  แต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ (ถา้มี) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.8)  แต่งตั้งท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษทัจดัการและ/หรือกองทุน 
3.9) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุน ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวจะต ้องมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี รวมถึง
การเปลี่ยนตวัผูส้อบบญัชีของกองทุน และแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดแทน และแจง้การแต่งตั้งดงักล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 

3.10)  แต่งตั้งผูช้  าระบญัชีกองทุนเพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม แจกจ่ายทรัพยสิ์นให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และหน้าท่ี
อื่นๆท่ีจ  าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือยุติหรือเลิกกองทุนทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.11)  แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใด เพื่อท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุน อาทิ เช่น ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญ    
ต่าง ๆ ผจูดัท าประมาณการ ผูต้รวจรับอาคาร ผูดู้แลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นตน้ 

4)  การด าเนินการอื่นๆ 
4.1)  ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการ     เป็นกองทุนต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่ วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน 

4.2)  ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม        
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าว
สูญหายหรือถูกท าลาย 
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4.4)  ด าเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการและน าทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมไปฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

4.5)  จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และเก็บรักษาไวซ่ึ้งทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

4.6)  จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้ง และจดัท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวม
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4.7)  ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ หรือ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4.8)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ี
ค  านวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ (4.7) อนัมีผลกระทบ           
ต่อทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

4.9)  จดัท างบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุน รวมทั้งจดัท  ารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปีการเงิน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือ     
หน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน
นบัแต่วนัส้ินปีการเงิน 

4.10)  จดัส่งส าเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่า พร้อม ดว้ยส าเนาเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั และให้ส านกังานภายใน 15 วนันบัแตjวนัท่ีไดรั้บ
รายงานการประเมินค่า   

4.11)  จดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการซ้ือ เช่า จ  าหน่าย หรือโอนสิทธิการ   
เช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 
-  โฉนดทีดิ่นหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ และสญัญาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์กรณีซ้ือ
อสงัหาริมทรัพย ์

-  สญัญาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์กรณีจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย ์
-  สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่า กรณีเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษทัจดัการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันท าการ นับตั้ งแต่วัน ท่ี เข้าครอบครอง
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

4.12)  จดัส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์     
(ถา้มี) และส าเนาสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษา (ถา้มี) ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท า
สญัญาดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีเสนอขายหน่วย ลงทุนคร้ังแรกของกองทุนซ่ึงมีการแต่งตั้งบริษทัประเมิน
ค่าทรัพยสิ์นก่อน การแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนใ์หบ้ริษทัจดัการส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้ง บริษทัประเมิน   
ค่าทรัพยสิ์น ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

4.13)  รวบรวม ติดตาม ด า เนินการ สั่ง ให้ผู ้มีหน้า ท่ี ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั้ ง  อาทิ เ ช่น ผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย  ์ ท่ีปรึกษา ผูคุ้มงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่างๆและ/หรือ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถื้อ  
หน่วยลงทุน และ/หรือผูมี้อ  านาจตามกฎหมายร องขอ 
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4.14)  จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญ เ ก่ียวกับการซ้ือ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการ                    
เช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วนันบัแต่วนัท่ีซ้ือ เช่า จ  าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า รวมทั้งจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้
ในท่ีเปิดเผย ณ บริษทัจดัการ และส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ซ้ือ 
เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า โดยหนงัสือสรุปขอ้มูลจะมีสาระส าคญัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

 ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
แลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัตามวรรคหน่ึงให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ทน
การจดัส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ซ้ือ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิ การ            
เช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการจะยงัคงจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลดงักล่าวใหก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.15)  ด าเนินการขาย / จ  าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพยสิ์นบางส่วน หรือทั้งหมดของกองทุน ตามท่ีเห็นสมควร 
4.16)  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืน ๆ ตาม กฎหมายหลกัทรัพยก์  าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

 
24.1.3  เงือ่นไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษทัจดัการได้ เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี และเม่ือได้รับการอนุมติัเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

1)  เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้เปล่ียนบริษทัจดัการ และมีการ  แต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่
ข้ึนในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น  ลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัจดัการ
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั โดยท่ีหากสาเหตุ การเปล่ียนบริษทัจดัการนั้น มิไดเ้กิดจากความผิดหรือการ
ประกอบหน้าท่ีบกพร่องอย่าง ร้ายแรงอนัเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุนจะต้องจ่ายชดเชย
ค่าธรรมเนียมการจดัการไม่เกิน 10 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากเหตุดงักล่าวเกิดหลงัท่ีบริษทัจดัการจะบริหารกองทุนมา
ครบระยะเวลา 6 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม กองทุนไม่ตอ้งจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียม
การจดัการใหก้บับริษทัจดัการ 

2)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชุม ผูถื้อหน่วย ลงทุน หรือมีการ
แก้ไขพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย  ์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และ ขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให ้ 
เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่บริษทัจดัการ และบริษทัจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีต่อไป บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทุนต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน   
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่ประสงคท่ี์จะรับหนา้ท่ีต่อไป โดยบริษทัจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการหาบริษทั
จัดการใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหก้บัท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงมติ เพือ่คดัเลือกบริษทัจดัการท่ีจะมาท าหนา้ท่ีจดัการกองทุน
ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ แทนบริษทัจดัการเดิม ภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

3)  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินงานการบริหารจดัการกองทุน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะปฏิบติั
หนา้ทีต่่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับ   หนา้ทีใ่นการจดัการกองทนุต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะ     
ตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป (ลาออก)โดย
บริษทัจดัการจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหาบริษทัจดัการใหม่ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย  ์และ
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ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้กบัท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงมติเพื่อคดัเลือกบริษทั
จดัการท่ีจะมาท าหน้าท่ีจดัการกองทุนตามท่ีระบุ ไวใ้นโครงการแทนบริษทัจดัการเดิมภายใน 120 วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

4)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการถกูเพกิถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม ซ่ึงมีผล
ใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่บริษทัจดัการไดต่้อไป 

อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการจะยงัคงได ้ รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ จนถึงวนัสุด    
ทา้ยของการปฏิบติัหน้าท่ีบริษทัจดัการ 

ในการเปลี่ยนตวับริษทัจดัการ หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ด  าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน  โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหน้าท่ีต่อ    
ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่    อยา่งไรก็ดีหากเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการไดท้  าการบอกกล่าว
การลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามข้อ 2) หรือ ขอ้ 3) ขา้งตน้น้ีจนครบถว้น  แต่กองทุน และ/หรือผูถ้ือ   
หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจดัหาบริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้
ภายใน 120 วนันบัแต่วนัที่บริษทัจดัการไดท้  าการบอกกล่าว บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ โดยถือ 
ว่าการด าเนินการดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย ลงทุนทุกรายแลว้ 

24.2  สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ท่ี
ท าข้ึนกบับริษทัจดัการ 

(2)  ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัหน้าที่ตามบทบญัญติัในมาตรา 125 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแห่ง พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดร้ับอนุมติั ตลอดจนขอ้
ผกูพนัท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษทัจดัการมิได ้ปฏิบติัตามใหแ้จง้บริษทัจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามมาตรา 125 และ
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์ และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ผูดู้แลผลประโยชน์จะท า
รายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอนัควรท่ีจะรู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคับคดี ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษทัจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทั้งปวง หรือเม่ือไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(4)  ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้การเขา้ครอบครองอสงัหาริมทรัพยจ์ากบริษทัจดัการ 
(ข)  ทุกหน่ึงปี นับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจตราคร้ังก่อนแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบ

ทรัพยสิ์นจะถือเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุน 
(5)  บนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจตราให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามความเป็นจริงใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่เร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
(6)  แจง้ให้บริษทัจดัการทราบภายใน 5  วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์พบว่า อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม

ช ารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัส าคญั 
(7)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประเมินค่าใหม่โดยพลนั เม่ือผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง

ใด ๆ เกิดข้ึน อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(8)  ตรวจสอบการซ้ือ เช่า จ  าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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(9)  จดัท าบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีรับฝากไว ้ รวมทั้งจดัท  าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์น
ของกองทุน 

(10)  รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการไดค้  านวณไวแ้ลว้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีค  านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ      และประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทุน  โดยผูดู้แลผลประโยชน์สามารถใชข้อ้มูลทีไ่ดรั้บจากบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจเป็น
ขอ้มูลจากรายงานท่ีบริษทัจดัการจดัท าและไดรั้บรองรายงานดงักล่าวเอง หรือทีบ่ริษทัจดัการไดรั้บจากผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพยท่ี์บริษทัจดัการวา่จา้ง และผบ์ริหารอสงัหาริมทรัพยไ์ดล้งนามรับรองความถกูตอ้งของรายงานดงักล่าว 
มาใชป้ระกอบการค านวณมูลค่า ทรัพยสิ์นสุทธิได ้

(11) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หนา้ที ่และความรับผดิชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

24.3  สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของทีป่รึกษาและทีป่รึกษาอืน่ของกองทุนรวม 

24.3.1  ท่ีปรึกษามีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

1. ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม    ตามสญัญาบริการใหค้  าปรึกษาทีไ่ดต้กลงกนั 

2. ให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์ จาก  
อสงัหาริมทรัพย ์เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

24.3.2     ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

1. ได้รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้ค  าปรึกษา
ทางการเงินท่ีไดต้กลงกนั 

2.  ให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม รวมถึงการเพ่ิมทุน (หากไดร้ับเลือกเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน) 

24.3.3     ท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

1.  ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาอ่ืนจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการท่ีไดต้กลงกนั 

2. ใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าเพื่อประโยชน์ในการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

24.4  สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1.  ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสัญญาแต่งตั้ งผู ้บริหาร
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ท าข้ึนระหวา่ง บริษทัจดัการ กบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

2.  ดูแลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

3.  จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุน 

4.  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

24.5    สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

1. ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการท่ีไดต้กลงกนั 

2. ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือไดล้งทุนไวแ้ลว้ 

3. หนา้ทีอ่ื่นใดตามท่ีระบุในสญัญาบริการท่ีไดต้กลงกนั 
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25.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม  

25.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :  

 ไม่มี 

(2)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน :  

 ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 

(3)  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  

 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีโอน 

(4)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 ไม่เกิน 100  บาทต่อรายการ  

อื่น ๆ ระบุ : 

-  ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกบันายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

-  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษทัจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น  
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 25.1 เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั 

25.2  ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม  

(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(2)  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

 ในอตัราไม่เกินร้อยละ  0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงขา้งตน้ จะไม่รวมถึงค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกจากน้ี    ผูดู้แลผลประโยชน์
จะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยข์องกองทุน  ในอตัราท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคร้ัง  

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 (4)  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม 

4.1 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา  

 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยน์สุทธิของกองทุน 

4.2 ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนเช่น ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ 
ค่าท่ีปรึกษา ผูคุ้มงานก่อสร้าง ค่าจา้งวศิวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นตน้ 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(5)  ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย 

 ในการเสนอขายคร้ังแรกในอตัราไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนเงินท่ีจดัจ  าหน่าย 

 ส าหรับการระดมเงินทุนคร้ังต่อไป จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของจ านวนเงินท่ีจดัจ  าหน่าย 
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(6)   ค่าเบ้ียประกนัภยั  
ค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวมตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิ และใหก้องทุนรวมเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ โดยจะช าระตามอตัราและวธีิการตามขอ้เสนอท่ีไดต้กลงกนัระหวา่งบริษทัจดัการกบับริษทัประกนัภยั 

(7)   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน  

 ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง เฉพาะในกรณีที่จดัให้มีการประชุม หรือในจ านวน
อ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(8)  ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย 

 ในการเสนอขายคร้ังแรก : ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 ภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

-  เม่ือกองทุนมีการเพ่ิมทนุในแต่ละคร้ัง : ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อคร้ัง 

-  ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหน้กัลงทุนทัว่ไปทราบขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน :ไม่เกิน 2,000,000 
บาท ต่อปีบญัชี 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งส้ิน หกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งส้ิน ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ 

(9)  อื่นๆ 

(9.1)  ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมท่ี เก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตั้งกองทุน และจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม   เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมการ
เตรียมและจดัท าเอกสารสญัญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้  

(9.2)  ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ่้ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(9.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 

(9.4)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพื่อการจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย ์ทรัพยสิ์น หลกัทรัพยข์องกองทุน  
เช่น ค่านายหนา้ในการจ าหน่าย หรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

(9.5)  ภาษี หรือค่าธรรมเนียม และอากรแสตมป์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือ อสังหาริมทรัพย ์ตามท่ี   
จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์เม่ือมีการซ้ือ
หลกัทรัพย ์และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย ์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขาย 
อสงัหาริมทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการโอนหลกัทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย
ในการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุน เป็นตน้ 

(9.6)   ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมิน   ค่าทรัพยสิ์น 

(9.7)    ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ี เก่ียวขอ้งกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่านายหนา้ในการหาผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์ค่าใชจ่้ายทางการตลาด รวมถึงค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์การส่งเสริมการขาย ค่าสาธารณูปโภค    
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่าน ้ามนั เป็นตน้ 

(9.8)    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ  ารุงรักษา และ/หรือก่อสร้างเพ่ิมเติม เพื่อปรับปรุงและพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนลงทุนไวห้รือมีไว ้

(9.9)    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี   ภาษีป้าย เป็นตน้ 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 56   

 

(9.10) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการแลว้เสร็จ (ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการ       
ก่อสร้าง) 

(9.11)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือการรับช าระหน้ีใด ๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิ ของผู้ถือหน่วยโดยผูดู้แลผลประโยชน์หรือ
บริษทัจดัการ 

(9.12)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงิน ค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน ในกรณีมีการลดทุนและ/หรือจ่าย      
ปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์  ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

(9.13) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี และแบบฟอร์มอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักองทุน  และค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(9.14)  ค่าจดัท าและจดัพิมพห์นังสือช้ีชวนหน่วยลงทุน รายงานผูถื้อหน่วยลงทุน รายงานประจ าปี ตลอดจนค่าแปล
และจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(9.15)  ค่าใชจ่้ายในการจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึง การลงประกาศ
ในหนงัสือพิมพร์ายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ประกาศการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิด  
สมุดทะเบียนเพือ่จ่ายเงินปันผล  เป็นตน้ และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 

(9.16)  ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าจดั  
ส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน 
เป็นตน้ 

(9.17)  ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพิม่ทุน และ/หรือลดทุน 

(9.18)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และ/หรือท่ี เกิดข้ึนจากการปฏิบติั ตาม
กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน การลงโฆษณา
หนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้ 

(9.19)  ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน 

(9.20)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริหารทรัพยสิ์นของกองทุนและบริษทัจดัการ เช่น      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติั หน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั
จดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเม่ือได้รับค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่าย      ดา้นกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใชจ่้ายในดา้นนิติกรรม ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

(9.21)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายในการเลิกกองทุน หรือเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ 

(9.22)   ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายอื่น ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุน 
 
อตัราค่าธรรมเนียมขอ้ 25.2 เป็นอตัราตามท่ีจ่ายจริง ที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทนุ หากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีภาระตอ้งเสียภาษี มูลค่าเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืน
ใดท านองเดียวกนัจะถือเป็นภาระของกองทุน 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขอ้ 25.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์น หรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือมูลค่า
เงินลงทุนสะสมของกองทุน แลว้แต่กรณี ณ วนัสุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการ
ตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 
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บริษทัจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในหวัขอ้ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน (ขอ้ 25.2 (4))  
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย (ขอ้ 25.2(5)) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย (ขอ้ 25.2(8)) 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุน (ขอ้ 25.2(9)) บริษทัจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในงวดเดียว หรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั หรือตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การตดัจ่าย
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้ายต่างๆของกองทุน จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

25.3  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  

25.3.1  การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภายใตอ้ตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิม/ลด/ยกเวน้ค่าธรรมเนียม ภายใตอ้ตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ 25 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” น้ี โดยไม่ถือว่า เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการ อยา่งไรก็ดีในการเรียกเก็บเพิม่หรือลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว    ขา้งตอนน้ี บริษทัจดัการจะท า
การติดประกาศไว ้ณ ท่ีเปิดเผยของบริษทัจดัการ 

25.3.2  การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 

 บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้าย ตามขอ้ 25.1 และขอ้ 25.2 โดยไม่ถือว่า        
เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย จะเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมอตัราใหม่ ใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ณ ส านกังานของบริษทัจดัการส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา
ของผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ตลอดจน    ลงประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 
วนัติดต่อกนั 

(2) กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 25 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปีโดยบริษทัจดัการจะขออนุมติัจากมติผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะตอ้งไดรั้บมติไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดและติดประกาศ    ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมอตัรา
ใหม่ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   60 วนั  ณ ส านักงานของบริษัทจดัการส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย         
1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั 

(3)  กรณีท่ีบริษทัจดัการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้าย บริษทัจดัการจะติดประกาศ
ค่าธรรมเนียมอตัราใหม่ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการส านกังานใหญ่ และ
ส านกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และขอ้ (3) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง 

26.    วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

26.1 บริษทัจดัการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น ตามข้อ 28  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ 
วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนั นับแต่วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธนัวาคม แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี มูลค่าท่ีค  านวณไดด้งักล่าวตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่า การค านวณมูลค่าดงักล่าวเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

      บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินค่าทรัพยสิ์นไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี  สโตร์เรจ                                หน้า 58   

 

26.2   การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 26.1  บริษทัจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างน้อย 1  ฉบบั และปิดประกาศไวใ้นท่ี
เปิดเผย ณ ทีท่  าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์  พร้อมทั้งเปิดเผย ช่ือ ประเภท และ
ท่ีตั้งอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 

26.3   ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน ภายหลงัจากวนัท่ีค านวณตามข้อ 26.1 อนัมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั  บริษทัจดัการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 26.2  และหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ี
มีการเปิดเผยตามขอ้ 26.2 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดยพลนั 

26.4 ในการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะค านวณตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1)   อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะใช้ราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า หรือ
รายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด แลว้แต่กรณี เวน้แต่การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม
คร้ังแรก  บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 (2)   ทรัพยสิ์นอื่น บริษทัจดัการจะก าหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

26.5 การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล 
(2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และ

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งทีห่า้ทิง้ 
 ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามข้อ 26.5 บริษทัจดัการกองทุนรวมจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 26 ขา้งตน้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่ง
อื่น บริษทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้นโดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีบริษทัจดัการประกาศเป็นการค านวณโดย
ใช้รายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่า     ทรัพย์สินหลัก 
(อสงัหาริมทรัพย)์ ของกองทุน ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใชมู้ลค่าท่ีจะซ้ือขายไดจ้ริงของทรัพยสิ์นหลกั (อสงัหาริมทรัพย)์ ดงักล่าว 

27. การจดัท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

27.1 รายงานของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปี โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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27.2   รายงานการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทุน หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้ผูถื้อหน่วยลงทุน และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทุน
หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ี
เปิดเผย ณ ทีท่  าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยน์ั้น เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนงัสือสรุปขอ้มูลตอ้งมี
สาระส าคญัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทั
จดัการจะจดัส่งหนังสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัตามวรรคหน่ึงให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แทนการจดัส่งให้ผู ้
ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัซ้ือ เช่า จ  าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม หรือ
ภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

27.3   รายงานความคบืหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทีย่งัสร้างไม่เสร็จ 

 กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานความคืบหน้าของการ
ก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนัที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจดัส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว  ทั้งน้ี  บริษทัจดัการจะเปิดเผยความคืบหน้า
ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการดว้ย 

28. การประเมนิค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมนิค่าทรัพย์สิน     
28.1 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 2 ราย เพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1)   ก่อนท่ีจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์  
(2)   ก่อนท่ีจะจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

28.2  บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1  รายเพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)   ทุก 2 ปี นบัแต่วนัที่มีการประเมินค่า เพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
(2)   ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอันมีผลกระทบต่อมูลค่า

อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุน
รวมไดรั้บการแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์ 

28.3 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1 ราย เพ่ือท าการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ 

28.4   ในการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นเพ่ือท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า บริษทัจดัการจะ
ไม่แต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง 

29.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552  
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30.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

30.1  สิทธิในการรับเงนิปันผล 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีระบุไว้
ในโครงการน้ี  

 กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่า หรือเท่ากบัหน่ึงในสามของหน่วยลงทุนท่ีออกขายทั้งหมดจะไม่ไดรั้บปันผลในส่วนท่ีเกิน
หน่ึงในสาม ยกเวน้บุคคลท่ีไดร้ับการยกเวน้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในขอ้ 5  

30.2     สิทธิในการลงมตเิพือ่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติ เพ่ือท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดย
บริษทัจดัการจะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือวิธีการจดัการกองทุนรวม ซ่ึงตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

 ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวธีิการจดัการจะเป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือ
แกไ้ขวธีิการจดัการ” 

30.3  สิทธิในการได้รับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการโดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีผูช้  าระบญัชีที่ ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีระบุไวใ้นโครงการน้ี 

 บริษทัจดัการจะด าเนินการให ้ผูช้  าระบญัชีแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเม่ือเลิกโครงการเท่านั้น 

30.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้แต่ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเง่ือนไข และหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้น
โครงการน้ี 

30.5  สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 

30.5.1  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบริษทัจดัการและ/
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

30.5.2  สิทธิในการได้รับเงนิคนืเมือ่มกีารลดเงนิทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
การจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราท่ี
ก าหนด และการด าเนินการกับเงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้แผ่นดิน  
(ก)    การจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

อัตราท่ีก าหนด ต้องเป็นไปตามข้อ 6 เร่ือง “หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน” ท้ังนี ้ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เป็นผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1.1 (2) ต้องมีข้อก าหนดท่ีจ ากัดการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดในช่วงระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้เกิน
กว่าอัตราท่ีก าหนดในข้อ 6.1.1 (2)  
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(ข)   การด าเนินการกับเงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (ก) บริษทัจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะได้ยก
เงินดงักล่าวให้แก่แผ่นดินหรือจนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 

31. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

31.1 การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการกรณีมกีารเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าส่ัง 

ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทุนนั้น บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและ
หนงัสือช้ีชวน เวน้แต่กรณีท่ีมีการออกกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค  าสัง่ หนงัสือเวียน  ค  าผ่อนผนั ค าเห็นชอบ การ
แก้ไขเพ่ิมเติม การเปล่ียนแปลง โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมี
อ  านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบนั โดยให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของโครงการน้ีเปล่ียนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
หนงัสือเวียน ค าอนุมติั ค าผอ่นผนัค าเห็นชอบ การแกไ้ข เพ่ิมเติม การเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้บงัคบัท่ีออกใหม่ดงักล่าว โดย
ถือวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย ลงทุนทุกรายแลว้ 

31.2 การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการกรณีอืน่ ๆ โดยทัว่ไป 

หากมีความจ าเป็นตอ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการกองทุน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน
และผูถื้อหน่วยลงทนุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการ อาทิ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน เป็นตน้ 
โดยหากมิไดก้ระท าโดยมติเสียงข้างมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุน ก็จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
ในกรณีท่ีมติดงักล่าวของผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อ 24 “สิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม และผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย”์ หรือเก่ียวขอ้งกบั
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 25 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม” ของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ท่ีปรึกษา หรือผูอ้ื่นท่ี
ใหบ้ริการแก่กองทุนมติดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ ท่ีปรึกษา หรือผูอ้ื่นท่ีให้บริการแก่กองทุน(แลว้แต่กรณี)ในการด าเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งน้ี 
การด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขดัต่อประโยชนข์องกองทุนรวม 
ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุน ไดก้ระท าโดยมีมติเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่ีมาประชุม หรือมีหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ ซ่ึงตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึง
คิดตามจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย และตลาด
หลกัทรัพย ์ (ภายใน 10 วนัท าการ) และจะประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ข แลว้แต่กรณี 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิจดัการใหส้ามารถกระท าได ้เม่ือไดรั้บมติเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน อน่ึง บริษทัจดัการ
สงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือแกไ้ข
วิธีจดัการท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ หรือไดรั้บความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของ
กองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่สญัญาของกองทุน 
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การนบัมติในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามขอ้น้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัความในขอ้ 6 “หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน” 

32. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม    

 บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์ดงัน้ี 

32.1  เม่ือกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 35 ราย ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว 

32.2 เม่ือจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 500 ลา้นบาท เม่ือค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมในวนั
ท าการถดัไป เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์   

32.3    เม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

32.4     หากบริษทัจดัการสามารถจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยไ์ดภ้ายในก่อนระยะ 6 ปีหลงัจากการจดัตั้งกองทุนรวม และมีผลก าไรสุทธิ
ไม่รวมผลตอบแทนจากเงินปันผลในรอบปีบญัชีนั้นทั้งส้ินร้อยละ 15 ต่อปี กองทุนรวมจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการปิด
กองทุนรวมก่อนก าหนดใหบ้ริษทัจดัการเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท 

3.25    เม่ือครบอายโุครงการ (ถา้มี) 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

- เม่ือเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทุนเห็นสมควรใหมี้การเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุนขาดสภาพคล่องและไม่
สามารถเพิ่มเงินทุนได ้ตามจ านวนท่ีตอ้งการกองทุนไม่สามารถด ารงสดัส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยต์ามท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด บริษทัจดัการลาออกและไม่สามารถหาบริษทัจดัการ
อื่นมารับหนา้ท่ีแทนไดใ้นระยะเวลาตามทีร่ะบใุนขอ้ 24.1.3 เป็นตน้ 

-  บริษทัจดัการอาจพจิารณาใหเ้ลิกกองทุนรวมไดโ้ดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ เม่ือบริษทัจดัการ
เห็นว่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน   มีมูลค่ารวมกนัแลว้อาจไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวมภายในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ หรือมูลค่าของ อสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย ์

-  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการได้รับค าสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย อาทิ ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือค าสัง่ศาล เป็นตน้ และ/หรือในกรณีท่ีหากปรากฏเหตุการณ์ตาม   ขอ้ 24.1.1  “สิทธิของบริษทัจดัการ” หรือ
ขอ้ 24.1.3 “เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษทัจดัการ” 

33. การช าระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพย์สินอื่นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม     

เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะจดัให้มีผูช้  าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชี เพื่อ
ท าหน้าท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน หรือทรัพยสิ์นคืน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
รวมทั้งท าการอยา่งอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือใหก้ารช าระบญัชีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด เม่ือช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหากปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

34.  การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 ไม่มี 
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35. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน   

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท าประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะเปล่ียนให้
บริษทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติ
โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่บริษทัจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณี
ท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่
สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

36.  การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 บริษทัจดัการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 กรณีท่ีหน่ึง  ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่าย
 ไดแ้ลว้ทั้งหมด ร้องขอใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

 กรณีท่ีสอง   มีมติจากคณะกรรมการลงทุนแจง้ใหเ้รียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

 กรณีท่ีสาม   คณะกรรมการลงทุนมีหนงัสือขอใหบ้ริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

 กรณีท่ีส่ี บริษัทจัดการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หรือมีหนังสือแจ้งผู ้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอมติในการ
 ด าเนินการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  การแต่งตั้งหรือถอดถอนผูจ้ดัการกองทนุรวม หรือ การแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการลงทุนตอ้ง
จดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ โดยการเวียนลงนามในมติท่ีท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของกองทุนรวม  

2.  การพิจารณาและอนุมัติ  เ ง่ือนไขและรายละเอียด ในการแต่งตั้ งหรือถอดถอนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ตอ้งไดรั้บมติ
เสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงเข้ามาร่วมประชุม 
อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนไดเ้สียนั้น ตอ้งไม่มีสิทธิออกเสียง 

3.     บริษทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือวธีิการจดัการไดต่้อเม่ือ ไดร้ับมติโดยเสียงเกิน
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 ทั้งน้ี กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือวิธีการจดัการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคแรก 
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้มติให้
แกไ้ข 

4.     บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือวิธีการจดัการดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
คน และประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยผูถื้อหน่วยลงทุน 
แลว้แต่กรณี 
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37.  อืน่ ๆ 

37.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทนุรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)    ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือใหก้องทุนรวม
ไดรั้บประโยชนจ์ากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้งกระท า
ดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนรวมนั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี 

37.2  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวธีิการจดัการตามท่ีเห็นสมควรใน
กรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ  านาจตาม
กฎหมาย ไดมี้การปรับเปล่ียน แกไ้ขเพ่ิม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผอ่นผนัในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข วิธีการจดัตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข   หรือรายละเอียด ต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งน้ี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ือ      
หน่วยลงทุนทุกรายแลว้ อาทิเช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการเสนอขายและสัดส่วนการเสนอขาย จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน 
และมูลค่าโครงการขั้นต ่าในการเสนอขาย การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าเพ่ิมเติม ทรัพยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน
ได ้ การท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูล การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่า       
หน่วยลงทุน การลดเงินทุน การจดัท ารายงานการเลิกกองทุนรวม เป็นต้น ทั้งน้ี การแก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม ดงักล่าว      
ตอ้งเป็นไปตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด ผอ่นผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้

37.3  การช าระบญัชีกองทุนและวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอื่น และ/หรือหน้ีสินอ่ืน ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิก
โครงการ 

 เม่ือเลิกโครงการแลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 32 “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” อยา่งไรก็ดีใน
การช าระบญัชี ผูช้  าระบญัชีอาจด าเนินการให้มีการเฉลี่ยคืนเป็นเงิน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หน้ีสิน ภาระผูกพนัอ่ืนๆ 
และ/หรือโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและ/หรือหน้ีสินต่างๆของกองทุน ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีถืออยู ่ณ วนัเลิกกองทุน หรือตามแต่ท่ีผูถื้อหน่วยไดร่้วมตกลงกนัไวห้รือท่ีไดแ้สดงเจตนาไวก้็ได ้

 อน่ึง ในการเฉลี่ยทรัพยสิ์นให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการคืนเป็นหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื่นแทนเงิน และ/หรือการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น และ/หรือหน้ีสินของกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแทนเงินนั้น ใหท้  าไดต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ช าระบญัชีที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการอีกดว้ย 

 ทั้งน้ี การด าเนินการใด ๆ ของบริษทัจดัการจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหร้วมถึงประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

37.4  การพิจารณารับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอื่นโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 ผูดู้แลผลประโยชน์อาจพิจารณารับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอื่นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 9.1     โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะ
พิจารณาให้ความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้นการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
มากกว่าการถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 


