
  
 

                      หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
                                        สวนขอมูลโครงการ 

      กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ (POPF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล  ณ  วันที่  22  มีนาคม 2554 

“การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอย
กวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย  รวมถึงกรณีที่มี
การเวนคืนที่ดินบริเวณที่เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอรซึ่งกองทุนรวมประสงคจะลงทุน  กองทุนรวมมีความเสี่ยงที่
อาจไมไดรับเงินจากการเวนคืน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน” 

“กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจจะลดลงตามระยะเวลาการ
เชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย และเมื่อส้ินสุดระยะเวลา
ตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว  มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้
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คําจํากัดความ 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงินที่
ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  พ .ศ .2535  
(รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน หนังสือซักซอมความเขาใจ 
หนังสือผอนผันและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ
ที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ ก.ล.ต. ที่  สน. 25/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ  เงื่ อนไข  และวิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม   

การบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดีและ
พรอมที่จะใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ 
สน. 25/2552 รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

การประเมินคา   หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอ
ประชาชน โดยเปนการประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไขและขอจํากัด
ทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการใชประโยชน รายละเอียดการใช
ประโยชนในปจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งการสํารวจ
ทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 
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การสอบทานการประเมินคา หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสิน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได  และนําไปจดทะเบียนเปน 
กองทรัพยสินไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ที่ปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน
ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ธนาคารไทยพาณิชย หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ ได รับใบอนุญาตการ
ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  

บุคคลที่เกี่ยวของ   หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ 
สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม 

ประกาศ ก.ล.ต.  
ที่ สน. 25/2552 

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

ผูจองซื้อทั่วไป หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไวในโครงการ 
และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ผูจองซื้อพิเศษ  และ 

(2) เจ าของ  ผู ให เช า  ผู โอนสิทธิ การเช า  และผู ให สิทธิ ใน
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
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ผูจองซื้อพิเศษ หมายถึง  ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนพิเศษ
กวาผูจองซื้อทั่วไปตามรายละเอียดที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที่ สน. 
25/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ ผูจองซื้อพิเศษใหหมายถึง บุคคลดังตอไปนี้  

(1) ธนาคารพาณิชย 

(2) บริษัทหลักทรัพยเพื่อการจัดการทรัพยสินของตนเอง  

(3) บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต  

(4) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ หรือ นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(5) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(6)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

(7) กองทุนประกันสังคม 

(8) กองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

(9) สภากาชาดไทย  

(10) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน  

(11) สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ 

(12) สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

(13) กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแกผูลงทุนเปนการทั่วไป 

(14) ผูลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (7) 

(15) ผูลงทุนตามที่สํานักงานใหความเห็นชอบ 

ผูจัดการกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย 

หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 ซึ่งหมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน หรือจําหนายไปซึ่ง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ผูจัดการกองทนุรวม หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย ทรัพยสินอื่นใดที่
มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น 
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ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและที่
ไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหาร
หรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ
ลงทุน ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ผูลงทุนตางดาว หมายถึง ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนตาง
ดาวตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแต
กรณี 

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม 

ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่
ได รั บความเห็ นชอบจากสํ านั กงานตามประกาศสํ านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ได
แกไขเพิ่มเติม 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการที่
กําหนดไวในโครงการ  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เมื่อส้ินวันทําการที่คํานวณ  

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุ รายละเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา โดยมี 
ผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานดังกลาว 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 

 - 5 – 
  

รายไดประจํา   หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจาก
การใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาเชา 
คาบริการ เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาว
ดวย 

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันที่กองทุนรวมเขา 
ลงทุนครั้งแรก  

หมายถึง วันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนการซื้อทรัพยสินและรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกโดยชอบดวยกฎหมายเสร็จ
สมบูรณ 

สํานักงาน หรอื สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 

 - 6 – 
  

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู : ไทยพาณิชย พารคพลาซา อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 
  เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Prime Office Leasehold Property Fund 

1.3 ชื่อยอ  : POPF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 
วันนับแตวนัจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

1.7 อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวย

ลงทุนที่เสนอขาย และมูลคาข้ันต่ําในการจองซื้อ 

2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ : ไมเกิน 3,420 ลานบาท (สามพันส่ีรอยยี่สิบลานบาท) 

2.2 มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : 10.00 บาท (สิบบาท) 

2.3 จํานวนหนวยลงทุน : ไมเกิน 342 ลานหนวย  

2.4 ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

2.5 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย : 10 บาท 

2.6 มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ  : 50,000 บาท และเพิ่มเปนทวีคูณของ 10,000 บาท 
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3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1 วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/
หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย 
หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือ
หนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตาม
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยการซื้อ เชา และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา
ทรัพยสินตางๆ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.2.1 การลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนใน
ทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(1) อาคารสมัชชาวาณิช 2 (United Business Center II) ("อาคารยูบีซี 2”) โดยการเชาที่ดินและ
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เปนสวนควบกับที่ดิน พรอมซื้ออุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวเนื่อง
กับอาคารยูบีซี 2 จากบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด (“ภิรัชบุรี”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และจากบริษัท เพนตา 591 จํากัด (“เพนตา 591”) ซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับอาคารยูบีซี 2 ดังกลาวอยูกอน
วันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 

(2) อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เปนสวนควบ
กับที่ดิน พรอมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับอาคาร และรับโอนสิทธิการเชาที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ดังกลาวจากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 
(“เอราวัณ”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร และผูทรงสิทธิการเชา
ที่ดินอันเปนที่ตั้งดังกลาวอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) โครงการอาคารยูบีซี 2 

โครงสรางการลงทุน 

1. สิทธิการเชาที่ดินจํานวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ป ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารยูบีซี 2 โดยมี  
ภิรัชบุรี เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

2.  สิทธิการเชาอาคารยูบีซี 2 ระยะเวลา 30 ป โดยมีภิรัชบุรี เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

3. อุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 จากเพนตา 591 

สถานที่ตั้ง 

อาคารยูบีซี 2 เปนอาคารสํานักงานซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 2538 โดยตั้งอยู ณ เลขที่ 591 ถนน
สุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูบนถนนสุขุมวิทใกลกับสถานี
รถไฟฟา (BTS) สถานีพรอมพงษ 

 
ลักษณะและรายละเอียดทรัพยสินและพื้นที่โดยรวม 

อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเปนอาคารสํานักงานใหเชา 23 ชั้น (ไมรวมดาดฟา) และมีชั้นใตดิน 5 ชั้น ซึ่ง
มีพื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เปนพื้นที่

อาคารยบีูซี 2
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สําหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถไดประมาณ 820 คัน คิดเปนสัดสวนพื้นที่สํานักงาน 40 
ตารางเมตรตอที่จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกําหนดคือ 60 
ตารางเมตรตอคัน ตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่จํานวน 2 ไร 3 งาน 62 ตารางวา ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ 
เนื้อที่  

(ไร-งาน-ตารางวา) 

4619 4805 1287 2-0-70 
3421 4804 336 0-2-92 

รวม 2-3-62 
 

ที่ดินดังกลาวขางตนตามโฉนดตั้งอยูที่แขวงคลองตัน (บางกะปฝงใต) เขตพระโขนง (บาง
กะป) กรุงเทพมหานคร ปจจุบันในกรุงเทพมหานครไดแบงเขตการปกครองใหมเรียกวา แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใชพื้นที่แบงตามการใชสอย
ดังนี้ 

พ้ืนที่อาคาร การใชสอย 

ชั้น 3-9 สวนจอดรถยนต  
ชั้น B1 และ ชั้น G พื้นที่รานคา และจุดรับสงสินคา  

ชั้น 10-24 พื้นที่สํานักงาน 
 

ซึ่งแบงเปนสัดสวนของพื้นที่ใชสอยทั้งหมดไดดังนี้ 

พ้ืนที่ พ้ืนที ่(ตร.ม.) 
รอยละของพื้นที่ใช

สอย 

1. พื้นที่สํานักงานใหเชา 32,636 39.77 

2. พื้นที่หองเก็บของ 1,105 1.35 

3. พื้นที่ติดตั้งเครือขาย 22 0.03 

4. พื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร 576 0.70 

รวมพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 34,339 41.85 

5. พื้นที่จอดรถยนต 38,034 46.35 

6. พื้นที่สวนกลาง 9,685 11.80 

รวมพื้นที่ใชสอย 82,058 100.00 
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พ้ืนที่ พ้ืนที ่(ตร.ม.) 
รอยละของพื้นที่ใช

สอย 

7. พื้นที่นอกอาคาร 1,444   
*  ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟา หมอแปลงไฟฟาของอาคาร มี 4 ลูก ขนาด 1600 KVA  ชนิด Dry 

type ปจจุบันจายกระแสอยูที่ 60% ของ Capacity Load รวมทั้ง 
ระบบไฟฟาสํารอง 

ระบบประปา การเก็บน้ําของอาคาร มีถังสําหรับสํารองน้ํา ปริมาณรวม  3,400  
ลูกบาศกเมตร แบงเปน 
 - ชั้นใตดิน 5  ปริมาณ   2,200    ลูกบาศกเมตร 
 - ชั้นใตดิน 1  ปริมาณ      960    ลูกบาศกเมตร 
 - ชั้นดาดฟา  ปริมาณ      240    ลูกบาศกเมตร
สามารถใชเพื่ออุปโภคได 15 วัน และเพียงพอสําหรับระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Package Water Cooled 
ระบบปองกันอัคคีภัย มีตูควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและ

ความรอน  มีสปริงเกอร ทํางานระบบอัตโนมัต ิ
ระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 
ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

ลิฟทโดยสาร อาคารมีลิฟทใหบริการทั้งหมด 12 ชุด แบงเปน ลิฟทโดยสาร
จํานวน 8 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม / 20 คน ความเร็ว  210 เมตร/
นาที (High Zone) และ ความเร็ว 180 เมตร / นาที (Low Zone) 
และลิฟทบริการ 4 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม  

*  ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ทั้งนี้  ภิรัชบุรีและเพนตา 591 ไดจัดใหมีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสิน (All Risk 
Insurance) และการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) 
สําหรับอาคารยูบีซี ซึ่งกรมธรรมทั้ง 2 ฉบับดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2554  โดย
จะมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัย
ในทรัพยสิน และกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุน
รวมเขาลงทุนในทรัพยสิน  นอกจากนี้  ภายหลังจากการลงทุน กองทุนรวมจะจัดใหมีการ
ประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance) เพิ่มเติม 

การจัดการ 

กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ภิรัชบุรีและเพนตา 591 เปนผูดําเนินการและบริหาร
จัดการอาคารยูบีซี 2 โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารยูบีซี 2 แลว เพนตา 
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591 จะยังคงทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอาคารยูบีซี 2 เพื่อประโยชนของ
กองทุนรวมตอไป 

ขอมูลผูเชารายยอย 

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผูเชารายยอยทั้งที่เปนรานคาและ
สํานักงานทั้งส้ิน 45 ราย โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการอาคารยูบีซี 2 คิดเปนรอยละ 
72.44 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ดังนี้ 

ลําดับที่ บริษัท รอยละของพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด 

1 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 36.74 

2 บริษัท เจ.วอลเตอร ธอมสัน จํากัด 9.33 

3 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  7.71 

4 บริษัท มารช พี บี จํากัด  3.44 

5 ภิรัชบุรี และบริษัทในเครือ 3.32 

6 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด 2.97 

7 บริษัท เมอรเคเตอร เอเชีย จํากัด  2.61 

8 เดอะ ลอนดอน 2.37 

9 สถานทูตนอรเวย 2.27 

10 บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด  1.67 

 ผูเชารายยอยอื่นๆ (34 ราย) 27.11 

 พื้นที่วาง 0.45 

 รวม 100.00 

 
ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554  ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจ
ของผูเชารายยอย และเทียบเปนสัดสวนของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 

ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่ใหเชา (ตร.ม) สัดสวนของพื้นที่ใหเชา
รวม (รอยละ) 

บริการบัตรเครดิต 12,617 36.74 
ส่ือและโฆษณา 3,790 11.04 
การธนาคาร 2,647 7.71 
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ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่ใหเชา (ตร.ม) สัดสวนของพื้นที่ใหเชา
รวม (รอยละ) 

บรรจุภัณฑ 1,250 3.64 
อสังหาริมทรัพย 1,239 3.61 
ซอฟแวร 1,227 3.57 
ประกันภัย 1,180 3.44 
อาหารและเครื่องดื่ม 1,043 3.04 
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ 9,191 26.77 
พื้นที่วาง 155 0.45 
รวม 34,339 100.00 

 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงปที่ครบกําหนดอายุสัญญา
เชาของผูเชารายยอยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเชาพื้นที่ระหวางภิรัช
บุรี (และสัญญาบริการระหวางเพนตา 591) กับผูเชาพื้นที่รายยอยสวนใหญมีระยะเวลาการ
เชา 3 ป และผูเชารายยอยจะตออายุสัญญาเชาพื้นที่ทุกๆ 3 ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการ
เชา 

ปที่สัญญาเชาครบกําหนด 
 

พ้ืนที่ใหเชาภายใตสัญญาเชา
ที่คาดวาจะครบกําหนด 

(ตร.ม.) 

สัดสวนพื้นที่ใหเชาภายใต
สัญญาเชาทั้งหมด 

(รอยละ) 
ป 2554 2,433 7.49 
ป 2555 8,450 26.38 
ป 2556 9,130 28.50 

ป 2557 และหลังจากนั้น 12,024 37.02 
หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอใหเชา (Offer Letter) ที่ผูเชาไดมีการลงนามแลว 

 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ยในทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 
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ป อัตราการเชา
พ้ืนที่ 

(รอยละ) 

อัตราคาเชา
เฉล่ีย 

(บาท / ตร.ม. / 
เดือน) 

รายได 
(ลานบาท) 

กําไรกอนดอกเบี้ย 
ภาษี คาเส่ือมราคา
และคาตัดจําหนาย 

(EBITDA)* 
(ลานบาท) 

ป 2549 98 380 194 105 
ป 2550 93 410 197 108 
ป 2551 93 471 224 135 
ป 2552 97 494 236 145 
ป 2553 97 504 246 156 

* รวมคาใชจายบางรายการที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการของกองทุนรวม (เชน คาใชจายที่
เกี่ยวของกับพนักงาน เปนตน) และไมรวมคาบริหารอสังหาริมทรัพย 

 
(ก) การจัดหาผลประโยชนจากโครงการอาคารยูบีซี 2 ของกองทุนรวม 

การจัดการประโยชนในโครงการอาคารยูบีซี 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) แผนภาพการนําโครงการอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน  

  
 

 

สิทธิการใชประโยชนภายใต
สัญญาเชาระยะยาว

คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน

คาธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนถือหนวยลงทุน

บริหารจัดการ

กระทําการแทน
ผูถือหนวยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผูถือหนวยลงทุน

กองทุนรวม

ผูดูแลผลประโยชน

ผูเชา
สัญญาเชาและ
สัญญาบริการ

คาธรรมเนียม
การบริหารทรัพยสิน

บริหารทรัพยสิน

รายไดจาก
อสังหาริมทรัพย

บริหารอสังหาริมทรัพย

บจ. เพนตา 591
(“ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”)

UBC II

สิทธิการใชประโยชนภายใต
สัญญาเชาระยะยาว

คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน

คาธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนถือหนวยลงทุน

บริหารจัดการ

กระทําการแทน
ผูถือหนวยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผูถือหนวยลงทุน

กองทุนรวม

ผูดูแลผลประโยชน

ผูเชา
สัญญาเชาและ
สัญญาบริการ

คาธรรมเนียม
การบริหารทรัพยสิน

บริหารทรัพยสิน

รายไดจาก
อสังหาริมทรัพย

บริหารอสังหาริมทรัพย

บจ. เพนตา 591
(“ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”)

UBC II
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(2) การนําอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน  

 ในการนําอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน กองทุนรวมจะใหเชาพื้นที่ในอาคาร
แกผูเชารายยอย  โดยกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาพื้นที่อาคาร และสัญญา
บริการกับผูเชารายยอย (รวมเรียกวา “สัญญาเชารายยอย”) ซึ่งมีผูเชารายยอย
จํานวนประมาณ 50 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  โดย ภิรัชบุรีและ 
เพนตา 591 ตกลงโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชารายยอยดังกลาวใหแก
กองทุนรวม และดําเนินการเพื่อใหไดรับความยินยอมจากผูเชารายยอย
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ภิรัชบุรีไมสามารถดําเนินการเพื่อใหไดรับความยินยอมจากผูเชาราย
ยอย ภิรัชบุรีจะนําสงผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับจากผูเชารายยอยใหแกกองทุน
รวม โดยภิรัชบุรีจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนกวาผูเชารายยอยจะใหความ
ยินยอมแกการรับโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชารายยอย 

 ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 กองทุนรวมจะแตงตั้งเพนตา 591 เปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อดําเนินการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 ตอไป 

 (ข) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับโครงการอาคารยูบีซี 2 

กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการลงทุนในสิทธิการเชาตามที่
กําหนดในโครงการดังนี้ 

 (1) สัญญาเชาที่ดินและอาคาร 

คูสัญญา • ภิรัชบุรีในฐานะ “ผูใหเชา” 
• กองทุนรวมในฐานะ “ผูเชา” 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินจํานวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4619 ตั้งอยูที่ ตําบลคลองตัน (บางกะปฝงใต) 
อําเภอพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 2 ไร 70 ตารางวา และโฉนด
ที่ดินเลขที่ 3421 ตั้งอยูที่ตําบลคลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอคลองเตย (บาง
กะป) กรุงเทพมหานาคร มีพื้นที่ 2 งาน 92 ตารางวา และอาคารยูบีซี 2 ซึ่งเปน
อาคารสํานักงานขนาด 23 ชั้น ชั้นใตดิน 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร(ที่ตั้ง
ของที่ดินตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจะไมตรงกับการแบงเขตการปกครองในปจจุบัน 
จึงทําใหที่อยูดังกลาวไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบานของอาคาร) 

ระยะเวลาการเชา ผูใหเชาตกลงใหกองทุนรวมเชาทรัพยสินที่เชามีกําหนดระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวัน
จดทะเบียนการเชาทรัพยสินที่เชาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้  

คาเชา กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาสําหรับสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตลอด
ระยะเวลาการเชาเปนจํานวน ไมเกิน 1,790,000,000 บาท (ไมเกินหนึ่งพันเจ็ดรอย
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เกาสิบ ลานบาทถวน) ซึ่งจะชําระเต็มจํานวนภายหลังจากการหักภาษี ณ ที่จายตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนดในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้  

หนาที่ในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่เชา 

กองทุนรวมตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซอมบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุง
ทรัพยสินที่เชาหรือกระทําการใดๆ ทั้งปวง เพื่อใหทรัพยสินที่เชาอยูในสภาพที่ดี หรือ
เหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงคดังที่ระบุไวในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการ
เชา ดวยคาใชจายของกองทุนรวมทั้งส้ิน 

การโอนสิทธิการเชาและ
การใหเชาชวง 

ภายในระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไมนําสิทธิการเชา
ทรัพยสินที่เชานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ออกใหเชาชวงแกบุคคลใดๆ หรือให
บุคคลใดๆ เขามาอยูแทน หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นมีสิทธิเขา
มาใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา หรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการอาคารสํานักงานและพื้นที่
เพื่อการพาณิชยใหเชาตามวัตถุประสงคที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชายินยอม
ใหกองทุนรวมนําทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสิน
ที่เชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน  

การประกันภัย 

 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยสัญญาฉบับนี้คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงให
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการใชเงินที่ไดรับเปนคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ เพื่อนํามาใชในการกอสรางและ/
หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ ดังตอไปนี้ 

1. ผูใหเชาจะจัดใหมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันภัยรวมและ
ระบุชื่อกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนรวมในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้น
สําหรับทรัพยสินที่เชากับผูรับประกันภัยทุกประเภทที่มีอยู ณ ปจจุบัน (All 
Risk Insurance) และสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรม
ประกันภัยภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยใหมีผลเปนการ
เปล่ียนแปลงในวันจดทะเบียน และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูไดรับคา
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกลาวทั้งหมดเพื่อนําไปดําเนินการตามที่
กําหนดในหัวขอทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลายตามที่กําหนดสัญญา
ฉบับนี้ ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะรับผิดชอบ คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมใดๆ 
ที่ เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการดําเนินการดังกลาวและการชําระเบี้ย
ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตลอดระยะเวลาการลงทุนของ
กองทุนรวม นับตั้งแตวันที่กองทุนรวมไดลงทุนในทรัพยสินดังกลาวนอกจากนี้ 
กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลา
เชาในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) ตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่กองทุนรวมเห็นสมควรและ
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กําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม โดยกองทุนรวมจะ
เปนผูรับผิดชอบคาเบี้ยประกันภัยดังกลาว 

2. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาเกิดความเสียหายทั้งหมดหรือบางสวนไมวาดวยเหตุ
ใดๆ ใหนําขอกําหนดในหัวขอทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลายมาใช
บังคับ 

3. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาเกิดความเสียหายบางสวน ใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผล
บังคับใชไดตอไป ทั้งนี้เฉพาะทรัพยสินที่เชาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูใน
สภาพที่สามารถใชประโยชนได โดยใหถือวาทรัพยสินดังกลาวยังคงเปน
ทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาฉบับนี้ตอไป 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือ
ถูกทําลาย 

เพื่อประโยชนแหงขอนี้ให  

“คาสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม
รวมถึงคาสินไหมทดแทนซึ่งไดรับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คูสัญญาแตละฝายเปนผู
เอาประกันภัยเพิ่มเติมดวยคาใชจายของคูสัญญาฝายนั้นเองทั้งส้ิน  

“ความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญ” ความเสียหายที่เกิดขึ้นแลว และ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดประเมินความเสียหายแลวและใหเจาของทรัพยสิน
ดําเนินการรื้อถอนโดยไมสามารถดําเนินการขออนุญาตซอมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให
ทรัพยสินมีสภาพหรือลักษณะการใชประโยชนเชนเดิมกอนเกิดความเสยีหายได” 

“ความเสียหายแตเพียงบางสวน” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแลว และ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดประเมินความเสียหายแลวและสามารถใหเจาของ
ทรัพยสินสามารถดําเนินการขออนุญาตซอมแซมหรือปรับปรุงเพื่อใหทรัพยสินมี
สภาพหรือลักษณะการใชประโยชนเชนเดิมกอนเกิดความเสียหายได 

1. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ 
โดยยังคงสามารถใชทรัพยสินที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอไปได ผูใหเชามีหนาที่ตองซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคงเดิม โดยกองทุนรวม
จะสงมอบเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่กองทุนรวมไดรับใหแกผูใหเชาเพื่อ
นํามาใชในการดําเนินการซอมแซมทรัพยสินที่เชาดังกลาว 

2. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวา
ดวยเหตุใดๆ จนไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอไปได และคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหม โดย
กองทุนรวมจะสงมอบเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนพื้นฐานทั้งหมดมามอบ
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ใหแกผูใหเชาเพื่อใชในการดําเนินการกอสรางดังกลาว ทั้งนี้ การกอสรางทรัพยสิน
ที่เชาขึ้นใหมดังกลาวจะตองดําเนินการเทาที่ไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใช
บังคับอยูในเวลาที่จะมีการกอสราง โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
กอสรางภายใตแบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกัน
และจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 (สาม) ปนับแตเกิดความเสียหาย
ดังกลาว รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตตอ
หนวยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี) เพื่อประโยชนในการดําเนินการใดๆ ภายใต
สัญญาฉบับนี้ และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมี
ผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยสินที่เชาตาม
สัญญาฉบับนี้โดยคูสัญญาจะจัดใหมีการทําสัญญาเชาทรัพยสินขึ้นใหม (โดยใหมี
ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ เชนเดียวกับสัญญาฉบับนี้) โดยเริ่มนับอายุระยะเวลา
การเชาที่เหลืออยูตอไปทันทีที่การกอสรางดังกลาวแลวเสร็จ โดยระยะเวลาการเชา
ดังกลาวจะสิ้นสุดในวันเดียวกันกับที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้  (แตทั้งนี้กองทุนรวม
จะไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาตามสัญญาเชาฉบับใหมอีกแตอยางใด) 

3. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวาดวย
เหตุใดๆ จนไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปไดและ 
(ก) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรวมกันที่จะไมกอสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นมาใหม หรือ 
(ข) ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันวาจะดําเนินการกอสราง
ทรัพยสินที่เชาขึ้นมาใหมหรือไม ใหถือเปนกรณีที่จะไมมีการดําเนินการกอสราง
ทรัพยสินที่เชาขึ้นใหม ในการนี้ กองทุนรวมตกลงจะนําเงินคาสินไหมทดแทน
พื้นฐานที่ไดรับมาแบงตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู โดยแบงเงิน
ทั้งหมดออกเปน 360 สวน โดยกองทุนจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลา
การเชาที่ยังคงเหลืออยู และผูใหเชาจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการ
เชาที่ผานมาแลว ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับเงินเทากับ 1,825,000,000* คูณดวย
จํานวนเดือนที่เหลือหารดวย 360 ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการเชาดังกลาวใหนับเปน
เดือน โดยเริ่มนับแตในเดือนที่เกิดกรณีทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมด
หรืออยางมีนัยสําคัญไมวาดวยเหตุใดๆ จนไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชน
ในการดําเนินธุรกิจตอไปได และใหถือเอาระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาที่เชาที่
ผานมาแลว โดย 1 เดือน เทากับ 1 สวน  ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสงมอบเงินคาสินไหม
ทดแทนพื้นฐานในสวนที่เกินกวาที่กองทุนรวมจะไดรับใหแกผูใหเชาโดยไมชักชา 

∗เปนตัวเลขที่กองทุนรวมและผูใหเชาไดตกลงรวมกัน ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามีความสมเหตุสมผล
สําหรับใชในการคํานวณการชําระคืนคาเชาแมวาจํานวนดังกลาวจะต่ํากวามูลคาในการลงทุน
ของกองทุนรวมก็ตาม 
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ภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่อง
กับทรัพยสินที่เชา 

ผูใหเชาตกลงรับผิดชอบชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับรายไดจาก
ทรัพยสินที่เชาที่เกิดขึ้นกอนวันจดทะเบียน โดยกองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบคา
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับรายไดจากทรัพยสินที่เชานับตั้งแตวันจด
ทะเบียนเปนตนไปจนกวาสัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดลง นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลง
เปนผูรับผิดชอบคาภาษีและคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาทรัพยสินที่เชา
ที่ใชบังคับอยูตลอดระยะเวลาการเชาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้  

ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีและ
คาธรรมเนียมอื่นใดแทนคูสัญญาอีกฝายไปกอน คูสัญญาฝายที่ตองชําระคาภาษี
โรงเรือนและที่ดินตกลงชําระคืนใหแกคูสัญญาฝายที่ไดชําระไปกอนจนครบถวน
ทันทีที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากคูสัญญาฝายนั้น  

เหตุแหงการเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้  

1. ในกรณีที่ผูใหเชาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา
นี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข 
และปฏิบัตใิหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบ
ถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน 
เวนแต กรณีที่ผูใหเชาไมทําการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมใน
วันที่กองทุนรวมกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้
ทันที  

2. ในกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซึ่งอาจนําผูใหเชาไปสูภาวะลมละลายหรือ
ฟนฟูกิจการ โดยผูใหเชาไมสามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จส้ินภายใน 
180 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณดังกลาว เวนแต
ผูใหเชาสามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่พอใจแก
กองทุนรวมวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทาง
การเงินของผูใหเชาซึ่งจะนําผูใหเชาไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัด
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการใชสิทธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้ 

3. ในกรณีที่ผูใหเชาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของผูให
เชา ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูใหเชาในการชําระ
หนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 
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4. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวใน
สัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่
คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากผูใหเชา หรือบริษัทในเครือของผูให
เชาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย  จงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

5. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ 

6. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  

7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และ
กองทุนรวมไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร
แลว  

ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืนหรือ
เขตสงวนหรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการ
เวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่
เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 

ผลของการเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา 
และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือ
ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ กองทุน
รวมจะเรียกคาเสียหายจากผูใหเชาจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําใหสัญญา
ฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแต ความเสียหายดังกลาวเกิดจากผูใหเชาจงใจฝาฝนหรือ
จงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ และมีผลกระทบอยางรายแรง
ตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต
สัญญาฉบับนี้อยางมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได
ทันที และผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหาย
และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น 
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2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 2. และ 3. ของหัวขอเหตุแหงการเลิก
สัญญา  กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่
กองทุนรวมใชสิทธิดังกลาว ผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาคงเหลือ รวมถึงเงิน
หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูดวยวิธีการคํานวณตามที่ปรากฏ
ในขอ 3 หัวขอทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลายของสัญญาฉบับนี้ คาขาด
ประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการ
เรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัด
เกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของผูใหเชาตามขอ 2. และ 3. ของเหตุแหงการเลิก
สัญญา ดังกลาวเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 4. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา  
ผูใหเชาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแต ความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทุนรวมจงใจ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ และมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ไดทันที โดยผูใหเชาไมตองชําระคืนคาเชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ 
ไมตัดสิทธิของผูใหเชาในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอัน
เกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5. ขอ 6. ขอ 7. หรือขอ 8. ของหัวขอ
เหตุแหงการเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละ
ฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพยสินที่เชาหรือเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได โดยผูใหเชาไมตองชําระ
คืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตก
ลงกันเปนอยางอื่น 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 9. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา  
กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาจะใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงหรือไม โดยกองทุน
รวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกลาววามีนัยสําคัญเพียงใด 
ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง ผูใหเชาตกลงจะนํา
เงินคาชดเชยที่ผูใหเชาไดรับจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเนื่องจากการ
เวนคืนดังกลาวบางสวนคืนใหแกกองทุนรวม  โดยแบงตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ โดยให
นําจํานวนเดือนคงเหลือคูณดวยจํานวนเงินคาชดเชยที่ผูใหเชาไดรับเนื่องจาก
การเวนคืนหารดวย 360 
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6. เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญา
ฉบับนี้ กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนตามสภาพที่มีการใชประโยชน
ตามปรกติของทรัพยสินที่เชาซึ่งเปนอยู ณ เวลานั้น พรอมกับสวนควบและ
อุปกรณที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชา ซึ่งกองทุนรวมไดใช
ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยสินดังกลาวดุจวิญูชนรักษาทรัพยของ
ตนเอง เวนแตในกรณีที่ไมสามารถสงมอบสวนควบและอุปกรณที่ติดตรึงตรา
และไมติดตรึงตรากับทรัพย สินที่ เชาได เนื่องจากเหตุ สุดวิ สัย  หรือการ
เส่ือมสภาพของทรัพยสินนั้นๆ เนื่องจากการใชงานตามปกติหรืออายุการใชงาน
ของทรัพยสินนั้น นอกจากนี้ กองทุนรวมจะสงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่
กองทุนรวมไดรับไวแทนผูใหเชา (ถามี) ใหแกผูใหเชารวมถึงการคืนเงินประกัน
การเชาที่กองทุนรวมไดรับจากผูเชาชวงพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชาชวง
หรือผูใหเชา (แลวแตกรณี) 

7. ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 1. และ 2. ของหัวขอผล
ของการเลิกสัญญาแลว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินที่
เชาจนกวากองทุนรวมจะไดรับชําระคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดดังกลาวผูใหเชาแลวเสร็จ โดยกองทุนรวมไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือรวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากสําหรับระหวางระยะเวลานี้ เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจน
ไดวากองทุนรวมไดรับความเสียหายจากเหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่
กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว ผูใหเชายินยอมรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกินดงักลาว 

8. ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุใดๆ ในระหวางเวลา 6 เดือน
หลังจากสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงกองทุนรวมจะใหความชวยเหลือตามคํารอง
ขอที่สมเหตุสมผลจากผูใหเชาในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชา
มาทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูใหเชาใหมพรอมทั้งสงมอบเงินประกันการเชาที่
กองทุนรวมไดรับไวจากผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชากอนวันทําสัญญาเชาพื้นที่
ฉบับใหมดังกลาว (ภายหลังจากที่ไดหักคาเชา คาบริการ หรือคาใชจายคาง
จายของผูเชาพื้นที่แตละราย (ถามี))ใหแกผูใหเชา (ภายใตความยินยอมของผู
เชาพื้นที่นั้นๆ) หรือคืนใหแกผูเชาพื้นที่นั้นๆ (หากผูเชาพื้นที่ไมประสงคจะเชา
พื้นที่ดังกลาวกับผูใหเชาอีกตอไป) แลวแตกรณี ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินการดังกลาวกองทุนรวมและผูใหเชาจะรวมกันรับผิดชอบ (เวนแต
กรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงโดยเปนผลจากการที่กองทุนรวมเปนฝายผิด
หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 8. ของหัวขอเหตุแหงการเลิก
สัญญา กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว) 
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(2) สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย 

คูสัญญา • เพนตา 591 ในฐานะ “ผูขาย” 

• กองทุนรวมในฐานะ “ผูซื้อ” 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย อุปกรณและงานระบบตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใชในการดําเนินกิจการอาคารยูบีซี 2 
ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ 

ราคาทรัพยสินที่ซื้อขาย คูสัญญาตกลงกันซื้อขายอุปกรณและงานระบบ ในราคาสุทธิ 98,800,000 บาท (เกา
สิบแปดลานแปดแสนบาท) (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยผูซื้อจะชําระราคาซื้อขาย
ดังกลาวทั้งส้ินภายในวันสัญญามีผลใชบังคับ 

หมายเหตุ : สัญญาเชาที่ดินและอาคารไดกําหนดใหคืนอาคารพรอมสังหาริมทรัพย รายละเอียดตามหัวขอผลของการ
เลิกสัญญา ขอยอย 6. 
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(2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร (“Ploenchit Center”) 

โครงสรางการลงทุน 

1.  กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร รวมทั้งอาคารเก็บของ ที่มีลักษณะเปนสวน
ควบของที่ดินซึ่ ง เปนที่ตั้ งของอาคารเพลินจิต  เซ็นเตอร  รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณที่เกี่ยวของ (“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร”) โดยมีเอราวัณ 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่ง ตามสัญญาเชาที่ดินระยะ
ยาวไดมีเงื่อนไขกําหนดวากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จะตกเปนของ
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเชาที่ดินดังกลาวสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมจะ
สามารถหาประโยชนจากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 
ซึ่งเปนวันส้ินสุดสัญญาเชาที่ดิน   

2.  สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยกองทุนจะรับโอน
สิทธิการเชาที่ดินระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดินตามระยะเวลา
เชาที่ดินคงเหลือ ซึ่งส้ินสุดวันที่ 23 มกราคม 2568 

สถานที่ตั้ง 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร เปนอาคารสํานักงานใหเชาและพื้นที่เพื่อการพาณิชยซึ่งสรางเสร็จ
เมื่ อป  2539 โดยตั้ งอยู  ณ  เลขที่  2  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลอง เตย  เขตคลอง เตย 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจและตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟฟา (BTS) สถานี
เพลินจติ และสถานีนานา 

เพลินจิตเซ็นเตอร
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพยสินและพื้นที่โดยรวม 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่งเปนอาคารสํานักงานใหเชา มีจํานวน 24 ชั้น และมีชั้นใตดิน 3 
ชั้น และช้ันดาดฟา มีพื้นที่ใชสอย รวมทั้งส้ินประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บ
ของ ซึ่งเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยสิ่งปลูกสรางดังกลาว 
ตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่จํานวน 5 ไร 2 งาน 75.6 ตารางวา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ 
เนื้อที่  

(ไร-งาน-ตารางวา) 
4310 1290 1002 0-2-66.3 
5438 1291 1765 0-2-21.6 
5440 1292 1767 0-2-27 

22249 1293 2637 0-2-22 
22250 1294 2638 1-2-15 
13980 1296 3902 0-1-59 
2647 1295 126 1-1-64.7 

รวม 5-2-75.6 

ที่ดินดังกลาวขางตนตามโฉนดตั้งอยูที่ แขวงคลองตัน (บางกะปฝงใต) เขตพระโขนง (บางกะป) 
กรุงเทพมหานคร ปจจุบันในกรุงเทพมหานครไดแบงเขตการปกครองใหม เรียกวา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดยที่อาคารมีการใชพื้นที่แบงตามการใชสอยดังนี้ 

พ้ืนที่อาคาร การใชสอย 

ชั้นใตดิน B2 - B3 สวนจอดรถยนต  
ชั้นใตดิน B1 พื้นที่รานคา และจุดรับสงสินคา  
ชั้นที่ 1-3 พื้นที่รานคา และสํานักงาน 
ชั้นที่ 4-5 พื้นที่สํานักงาน 
ชั้นที่ 6 พื้นที่ศูนยอาหาร และสํานักงาน 
ชั้นที่ 7 พื้นที่สํานักงานและรานคา 

ชั้นที่ 8-24 พื้นที่สํานักงาน 
 

ซึ่งแบงเปนสัดสวนของพื้นที่ใชสอยทั้งหมดไดดังนี้ 
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พ้ืนที่ พ้ืนที ่ 
(ตร.ม.) 

รอยละ 
ของพ้ืนที่ใชสอย 

1. พื้นที่สํานักงานใหเชา 35,220 46.33 
2. พื้นที่รานคา 5,460 7.18 
3.  พื้นที่ศูนยอาหาร 2,006 2.64 
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด 42,686 56.15 
4. พื้นที่จอดรถยนต 8,721 11.47 
5. พื้นที่สวนกลาง 24,613 32.37 
พื้นที่ใชสอยทั้งหมด 76,025 100.00 
6. พื้นที่นอกอาคาร (รวมอาคารเก็บของ) 808  

*  ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 
 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟา หมอแปลงไฟฟา 5 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟา 2 ชุด และ ตูจายไฟฟา

หลัก 5 ชุด รวมทั้งมีระบบไฟฟาสํารอง 
ระบบประปา ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก และเครื่องสูบน้ํา 

ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ Chiller System 
ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบแจงเหตุเพลิงไหม และตูจายน้ําดับเพลิง (Fire Hose 

Cabinet) 
ระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 
ระบบโทรทัศนวงจรปด  (Closed Circuit Televisions CCTV) 

ลิฟทโดยสาร ลิฟทโดยสารจํานวน 7 ชุด บรรทกุ 1,350 กิโลกรัม 
ลิฟทโดยสารจํานวน 7 ชุด บรรทกุ 1,000 กิโลกรัม 
ลิฟทขนของจํานวน 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม 
บันไดเลื่อนจํานวน 14 ชุด  

*  ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ทั้งนี้  เอราวัณ ไดจัดใหมีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสิน (All Risk Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) และการประกันภัย
สําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ(Business Interruption Insurance) สําหรับอาคารเพลิตจิต
เซ็นเตอร ซึ่งกรมธรรมทั้ง 3 ฉบับดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  2554  โดยจะมีการ
ดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก และประกันภัยสําหรับการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสิน  
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การจัดการ 

กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก เอราวัณในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอรเปนผูบริหารทรัพยสินในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่
และการใหบริการงานระบบสาธารณูปโภคแกผูเชาพื้นที่ในอาคารดังกลาว ทั้งนี้ เอราวัณได
วาจางบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการและ จัดการทางดานวิศวกรรมอาคาร การบริการตางๆ 
รวมทั้งการทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เปนตน  

โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร แลว กองทุนรวมจะ
แตงตั้งใหเอราวัณทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอรเพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป 

ขอมูลผูเชารายยอย (กอนกองทุนรวมเขาลงทุน) 

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร มีผูเชารายยอยทั้งที่เปน
รานคาและสํานักงาน 96 ราย โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร 
คิดเปนรอยละ 77.95  ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ดังนี้ 

ลําดับที่ บริษัท 
รอยละของพื้นที่ใหเชา

ทั้งหมด 
1 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด และบริษัทในเครือ 21.57 
2 บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 20.14 
3 บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จํากัด 10.28 
4 บริษัท แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด 6.59 
5 บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอรวิสเซส จํากัด 6.10 
6 บริษัท วิลลา มารเก็ท เจพี จํากัด 3.33 
7 หางหุนสวนจํากัด เพ็ญประพรรณ เทรดดิ้ง 2.64 
8 บริษัท อีลีท ออฟฟส จํากัด 2.59 
9 บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง จํากัด 2.38 
10 บริษัท ฮาเวลส ซิลวาเนีย (ประเทศไทย )  จํากัด 2.32 

 ผูเชารายยอยอื่นๆ (72 ราย) 19.86 
 พื้นที่วาง 2.19 
 รวม 100.00 

 
ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบ
ธุรกิจของผูเชารายยอย และเทียบเปนสัดสวนของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
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ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่ใหเชา (ตร.ม) สัดสวนของพื้นที่ใหเชา

รวม (รอยละ) 
ธุรกิจการเกษตร 8,349 21.51 
เวชภัณฑ 5,132 13.22 
ที่ปรึกษาตาง ๆ 4,639 11.95 
ส่ือและโฆษณา 3,162 8.15 
ประกันภัย 2,573 6.63 
อาหารและเครื่องดื่ม 1,908 4.92 
ซูเปอรมารเก็ต 1,291 3.33 
ทองเที่ยว 967 2.49 
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ 9,942 25.61 
พื้นที่วาง 851 2.19 
รวม 38,815 100.00 

  หมายเหตุ : ไมรวมพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเขาทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานและศูนยอาหาร  
 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงปที่ครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาของผูเชารายยอยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเชาพื้นที่
ระหวางเอราวัณกับผูเชาพื้นที่รายยอยสวนใหญมีระยะเวลาการเชา 3 ป และผูเชารายยอยจะ
ตออายุสัญญาเชาพื้นที่ทกุๆ 3 ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา 

ปที่สัญญาเชาครบกําหนด 
 

พ้ืนที่ใหเชาภายใตสัญญาเชา
ที่คาดวาจะครบกําหนด 

(ตร.ม.) 

สัดสวนของพื้นที่ใหเชา
ภายใตสัญญาเชา (รอยละ) 

ป 2554 11,529 30.37 
ป 2555 3,147 8.29 
ป 2556 15,218 40.09 

ป 2557 และหลังจากนั้น 8,070 21.26 
หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอใหเชา (Offer Letter) ที่ผูเชาไดมีการลงนามแลว 

 
ทั้งนี้ พื้นที่ใหเชาใน 3 ตารางขางตน ไมรวมพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะ
เขาทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานและศูนยอาหารในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร หลังกองทุนเขา
ลงทุนในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร คิดเปนประมาณรอยละ 9 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด
หลังนับรวมพื้นที่ดังกลาว 
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ผลการดําเนินงานในอดีต 

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ยในทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

ป อัตราการเชา
พ้ืนที่ 

(รอยละ) 

อัตราคาเชา
เฉล่ีย 

(บาท / ตร.ม. / 
เดือน) 

รายได 
(ลานบาท)* 

กําไรกอนดอกเบี้ย 
ภาษี คาเส่ือมราคา
และคาตัดจําหนาย 

(EBITDA)* 
(ลานบาท) 

ป 2549 95 386 235 101 
ป 2550 97 409 260 131 
ป 2551 96 459 277 158 
ป 2552 94 504 289 168 
ป 2553 96 509 297 170 

* รวมรายไดและคาใชจายบางรายการที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการของกองทุนรวม เชน รายได
คาอาหารและเครื่องดื่มจากศูนยอาหาร  ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน 
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(ก) การจัดหาผลประโยชนจากอาคารเพลินจิตเซ็นเตอรโดยกองทุนรวม 

การจัดการประโยชนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(1) แผนภาพการนําทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชน 

 
(2) การนําอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ออกหาประโยชน 

 ในการนําอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ออกหาประโยชน กองทุนรวมจะใหเชา
พื้นที่ในอาคารแกผูเชารายยอย โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กองทุนรวมจะเปนคูสัญญาเชาพื้นที่
อาคาร สัญญาเชาอุปกรณ และสัญญาจางบริการกับผูเชารายยอย (รวม
เรียกวา “สัญญาเชารายยอย”) ซึ่งมีผูเชารายยอยจํานวน 97 ราย (ขอมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553) นอกจากนี้ เอราวัณจะเขาทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนย
อาหารและสํานักงานกับกองทุนรวม โดยกองทุนรวมในฐานะผูใหเชาจะไดรับ
คาตอบแทนการเชาจากเอราวัณในลักษณะเดียวกับผูเชารายอื่นในลักษณะที่
เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมี
ความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กองทุนรวมจะแตงตั้ง
เอราวัณหรือบริษัทยอยของเอราวัณเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ดําเนินการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ตอไป 

ถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
การใชประโยชนภายใต
สัญญาเชาระยะยาว

คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน

คาธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนถือหนวยลงทุน

บริหารจัดการ

กระทําการแทน
ผูถือหนวยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผูถอืหนวยลงทุน

กองทุนรวม

ผูดูแลผลประโยชน

ผูเชา
สัญญาเชาและ
สัญญาบริการ

คาธรรมเนียม
การบริหารทรัพยสิน

บริหารทรัพยสิน

รายไดจาก
อสังหาริมทรัพย

บริหารอสังหาริมทรัพย

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป 
(“ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”)

เพลินจิตเซ็นเตอร

ถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
การใชประโยชนภายใต
สัญญาเชาระยะยาว

คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน

คาธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนถือหนวยลงทุน

บริหารจัดการ

กระทําการแทน
ผูถือหนวยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผูถอืหนวยลงทุน

กองทุนรวม

ผูดูแลผลประโยชน

ผูเชา
สัญญาเชาและ
สัญญาบริการ

คาธรรมเนียม
การบริหารทรัพยสิน

บริหารทรัพยสิน

รายไดจาก
อสังหาริมทรัพย

บริหารอสังหาริมทรัพย

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป 
(“ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”)

เพลินจิตเซ็นเตอร
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(ข) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร 

กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาตามที่กําหนดในโครงการดังนี้ 

(1) สัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดิน 

คูสัญญา • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูโอน” 

• กองทุนรวม ในฐานะ “ผูรับโอน” 

ขอกําหนดในสัญญา • ผูโอนเปนผูมีสิทธิการเชาที่ดินจํานวน 7 แปลงตามสัญญาเชาที่ดินระหวาง
นายวิศาล คุณวิศาล และนายอนน คุณวิศาลและผูโอน 

• ผูโอนตกลงโอนและผูรับโอนตกลงรับโอนสิทธิและหนาที่ทุกประการตาม
สัญญาเชาที่ดิน โดยมีผลนับแตวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ เปนตนไป  
ในมูลคาไมเกิน 280,000,000 บาท (สองรอยแปดสิบลานบาท) ซึ่งเปนราคา
ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

• ผูรับโอนขอใหคํารับรองแกผูโอนวา ผูรับโอนไดทราบรายละเอียดและเงื่อนไข
ตางๆ ทั้งหมด ตามสัญญาเชาที่ดินแลว และตกลงปฏิบัติตนในฐานะผูเชาตาม
สัญญาเชาที่ดินตามรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญาเชา
ที่ดิน และสัญญาโอนสิทธิการเชาทุกประการ 

• ผูโอนและผูรับโอนตกลงดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชานี้ตอพนักงาน
เจาหนาที่โดยแนบสัญญาฉบับนี้เขาเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาที่ดิน ทั้งนี้ ใน
การจดทะเบียนโอนสิทธิการเชานี้ ผูรับโอนตกลงรับผิดชอบชําระอากรแสตมป 
และคาธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีมูลคาเพิ่ม 

• สัญญาโอนสิทธิการเชาฉบับนี้ ถือใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาที่ดินระหวาง
ผูโอนและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

• ผูรับโอนตกลงรับผิดชอบในบรรดาภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใชจาย และ
คาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยูในขณะทําสัญญาและที่จะพึงเกิดขึ้นใน
อนาคต อันเนื่องมาจากการทําสัญญาโอนสิทธิการเชานี้แทนผูใหเชาตาม
สัญญาเชาที่ดินดวยทุกประการ (หากมี) 
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(2) สัญญาเชาที่ดิน (ตามที่กองทุนรวมไดรับโอนสิทธิจากสัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวขางตน) 

คูสัญญา • นายวิศาล คุณวิศาล และนายอนน คุณวิศาล ในฐานะ “ผูใหเชา” 
• กองทุนรวม ในฐานะ “ผูเชา” 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินจํานวน 7 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4310, 5438, 5440, 22249, 22250, 13980 และ 
2647 ตั้งอยูที่ตําบลคลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร 
(ที่ตั้งของที่ดินตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจะไมตรงกับการแบงเขตการปกครองในปจจุบัน 
จึงทําใหที่อยูดังกลาวไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบานของอาคาร) 

ระยะเวลาการเชา 30 ป นับแตวันที่ 24 มกราคม 2538 – 23 มกราคม 2568* 

คาเชา 

 

คาเชารายป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
• คาตอบแทนการเชาสวนที่หนึ่งจํานวน 95,300,000 บาท ชําระในวันรับมอบที่ดิน 
• คาตอบแทนการเชาสวนที่สองจํานวน 180,000,000 บาท* ชําระในเดือน

เริ่มตนของปที่ 30 ของการเชา  
• ปที่ 1 – ปที่ 10 เทากับปละ 7,837,500 บาท  และ ระหวางวันที่ 1 เมษายน 

2545 – 23 มกราคม 2548 เทากับปละ 837,118 บาท 
• ปที่ 11 – ปที่ 20 เทากับปละ 14,510,270 บาท 
• ปที่ 21 – ปที่ 30 เทากับปละ 29,073,115 บาท 
ทั้งนี้ กองทุนรวมมีหนาที่จะตองชําระคาเชานับแตวันที่เอราวัณไดจด
ทะเบียนโอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมเปนตนไป  

หลักประกันการชําระคาเชา ผูเชาไดจายเงินประกันการชําระคาเชาใหแกผูใหเชาจํานวน 90,000,000 บาท*ภายใน 6 
เดือน นับแตวันทําสัญญาเปนตนไป (ซึ่งเอราวัณไดชําระเงินประกันการชําระคาเชา
ดังกลาวใหแกผูใหเชาแลว) และหากผูเชามิไดมีการทําผิดสัญญา ผูใหเชาจะจายคืนใหแก
ผูเชา (ซึ่งในที่นี้หมายถึงกองทุนรวม) ทันทีในเดือนเริ่มตนของการเชาในปที่ 30 (โดยกองทุน
รวมไมตองชําระเงินประกันการชําระคาเชาดังกลาวใหแกเอราวัณ) 

หนาที่ในการบาํรุงรักษา
ทรัพยสินที่เชา 

ผูเชามีหนาที่ในการบํารุงรักษา และซอมแซมสิ่งปลูกสราง สวนควบ และอุปกรณ
ตางๆ ใหอยูในสภาพดีและครบถวน  

ภาษีอากร ผูเชาเปนผูชําระคาภาษีอากรที่ทางราชการเรียกเก็บจากการใชประโยชนในที่ดิน เชน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีอื่นใด ยกเวนภาษีเงินไดของผูใหเชา 

การโอนสิทธิการเชาและการให
เชาชวง 

การโอนสิทธิการเชาทั้งหมดหรือบางสวนสามารถทําได แตตองไมเกินกวาระยะเวลา
การเชาตามที่กําหนดในสัญญา 

การสิ้นสุดของสัญญา 1. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา 
2. เมื่อผูเชาไมชําระคาเชา และผูใหเชาไดบอกกลาวใหชําระคาเชาภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนแลว ผูเชายังคงเพิกเฉยไมชําระคาเชา 
3. ถาสัญญาสิ้นสุดลงโดยเหตุที่ผูเชาตองรับผิดชอบ ผูใหเชายังคงมีสิทธิเรียก

คาเสียหายเพิ่มขึ้นตางหาก 
4. กรณีที่มีการเลิกสัญญาหรือเมื่อสัญญาระงับลงไมวาดวยเหตุใดๆ  ผูเชาไมมี

สิทธิเรียกเงินที่ผูเชาไดชําระใหผูใหเชาแลว  และผูเชาจะหมดสิทธิครอบครอง 
และหมดสิทธิไดรับประโยชนจากอาคารกอสรางตามโครงการที่ระบุในสญัญานี้
ทันที 

ระยะเวลาการเชาที่ดินคงเหลือประมาณ 13 ป 10 เดือน (นับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2554) ซ่ึงเปนระยะเวลาการเชาที่กองทุนรวมเขาเปน
คูสัญญาในฐานะผูเชา  
* ในป 2568 กองทุนรวมจะตองชําระเงินคาตอบแทนการเชาสวนที่ 2 จํานวน 180 ลานบาท แตในปดังกลาวกองทุนรวมมีสิทธิตามสัญญาที่จะ
ไดรับเงินประกันการชําระคาเชาคืนจํานวน 90 ลานบาท สงผลใหกองทุนมีภาระสุทธิจํานวน 90 ลานบาท ซ่ึงกองทุนรวมจะดําเนินการใดๆ 
เพื่อใหสามารถจายเงินคาตอบแทนการเชาดังกลาวได เชน การลดอัตราการจายเงินปนผลในชวงกอนการจายเงินดังกลาว 
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การประกันภัย** ตลอดระยะเวลาการเชาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ ผูเชาจะจัดใหมีประกัน

อัคคีภัยและวินาศภัยทุกชนิดรวมภัยพิเศษ 4 ประเภท คือ ก.การจราจล การนัด
หยุดงาน ข. การระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแกสในโรงงานแกสหรือการ
ระเบิดของแกสที่ใชเพื่อประโยชนทางการคา หรือการผลิต ค. ภัยทางอากาศ 
เครื่องบินตก ง. แผนดินไหวหรือการผันแปรผิดปกติของธรรมชาติสําหรับส่ิงปลูก
สรางสวนควบคุมอุปกรณ และทรัพยสินอื่นๆ ตามโครงการที่มีอยูบนที่ดินในวงเงิน
ทั้งส้ินไมต่ํากวามูลคาแทจริงของทรัพยสินแตละรายการ ในการเอาประกัน
ดังกลาวผูเชาเปนผูออกคาใชจาย และเบี้ยประกันภัย โดยระบุใหผูใหเชาเปนผูรับ
ประโยชน 

อนึ่ง หากเปนกรณีที่ผูใหเชาเปนผูรับประโยชน** ตามสัญญาประกันภัย คา
สินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยภายใตสัญญาประกันภัย คูสัญญาตก
ลงใหการรักษาคาสินไหมทดแทนดังกลาวไวที่สถาบันการเงินที่คูสัญญาใหความ
ยินยอมรวมกันและใหสิทธิแกผูเชาโดยการรับรูยินยอมของผูใหเชาเปนผูเบิกจาย 
เพื่อใชในการซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหมเหมือนเดิม อยางไรก็ตาม หากผูเชาไม
เริ่มดําเนินการซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหมภายใน 6 (หก) เดือน และแลวเสร็จใน
ระยะเวลาอันเหมาะสมตามที่กําหนดระยะเวลากอสรางทั่วไปใหคาสินไหม
ทดแทนและดอกผลที่เกิดขึ้นตกแกผูใหเชาทั้งส้ิน เพื่อใชในการซอมแซมหรือ
จัดสรางขึ้นใหม และผูเชาจะตองชําระคาปรับอีกจํานวน 1 (หนึ่ง) เทาของมูลคา
ซอมแซมจริงใหแกผูใหเชา  

หากอาคาร และ/หรือทรัพยสินตางๆ  เสียหายทั้งหมดหรือบางสวนก็ตาม ผูเชา
จะตองซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหมใหเหมือนเดิม หากเงินคาสินไหมทดแทนที่
ไดรับจากบริษัทประกันภัยไมเพียงพอที่จะซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหม ผูเชาตอง
รับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนที่เกินเองทั้งส้ิน 

อยางไรก็ดี ในการพิจารณาจัดใหมีการประกันภัย กองทุนรวมจะกําหนดใหมี
วงเงินคุมครองที่มีมูลคาเพียงพอตอการกอสรางทรัพยสินตางๆ ที่เสียหายทั้งหมด
หรือบางสวนขึ้นใหม โดยจัดใหมีที่ปรึกษาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางการประเมิน
มูลคากอสรางโครงการ ประกอบการพิจารณากําหนดวงเงินในการประกันภัย
ดังกลาว และใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดูแลการดําเนินการ
กอสรางใหอยูภายใตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย และในกรณีที่
จํานวนเงินที่ใชในการกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ ที่เสียหายทั้งหมดหรือ
บางสวนขึ้นใหมเกินกวาเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย กองทุน
รวมจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป  
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การสงมอบทรัพยสิน เมื่อสัญญาเชาส้ินสุดหรือเลิกกัน ผูเชาจะตองสงมอบส่ิงปลูกสรางรวมทั้งเครื่อง
อุปกรณ เครื่องตกแตง เครื่องมือเคร่ืองใชที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการตาม
โครงการซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาใหแกผูใหเชาโดยเด็ดขาดและปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆ 

** กองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันความเสี่ยงภัยที่มีความคุมครองตามที่กําหนดไวตามสัญญาเชาที่ดิน โดย
กําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือผูรับผลประโยชนรวมตามกรมธรรมดังกลาว  

**    ในกรณีที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายหรือถูกทําลาย    เมื่อมีการจายคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย 
สัญญาเชาที่ดินกําหนดใหตองนําคาสินไหมทดแทนดังกลาวฝากไวในบัญชี  Escow Account  และเพื่อใหการ
ซอมแซมหรือสรางขึ้นใหมแลวเสร็จ   การเบิกจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการซอมแซมหรือสรางขึ้นใหมจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดของสัญญาเชาที่ดิน   ซึ่งจะสอดคลองกับสัญญาวาจางผูซอมแซมหรือผูกอสราง โดยกองทุน
รวมไมตองขอความยินยอมจากเจาของทรัพยสินในการเบิกจายเพื่อการดังกลาว  

  
(3) สัญญาซื้อขายอาคาร (ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาคง

เหลืออยูประมาณ 13 ป 10 เดือน ซึ่งกองทุนรวมจะสามารถหาประโยชนใน
อาคารไดจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568) 

คูสัญญา • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูขาย” 

• กองทุนรวม ในฐานะ “ผูซื้อ” 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย อาคารสิ่งปลูกสรางเลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันใชประโยชนเปนอาคารสํานักงานใหเชาและพื้นที่เชา
เพื่อการพาณิชย รวมถึงสวนควบของอาคารดังกลาว และอาคารเก็บของ 1 ชั้น 1 
หลัง ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยรวมกันประมาณ 76,079 ตารางเมตร  

ราคาทรัพยสินที่ซื้อขาย จํานวนเงิน ไมเกิน 870,000,000 บาท (แปดรอยเจ็ดสิบลานบาท) โดยผูซื้อจะชําระ
ทั้งจํานวนใหแกผูขายในวันจดทะเบียน 

ภาษีอากรและคาใชจาย • ผูซื้อมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สําหรับระยะเวลานับตั้งแตวันจด
ทะเบียนจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 และภาษีบํารุงทองที่ รวมตลอดถึงภาษี
ปาย ภาษีอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการ
เนื่องดวยหรือที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยสินที่จะซื้อขายนับจากวัน
จดทะเบียน 

• ผูซื้อตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม และภาษีอากรตางๆ ที่เกี่ยวของในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายของ
ผูขาย สําหรับเงินไดที่ผูขายไดรับภายใตสัญญาฉบับนี้) 
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เหตุผิดนัด 1. ใหถือวาคู สัญญาตกเปนผูผิดสัญญา หากในระยะเวลาใดๆ  กอนวันจด
ทะเบียน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดคํา
รับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้และสงผลใหผูซื้อไมสามารถใช
ประโยชนในทรัพยสินที่จะซื้อขาย ไดตามวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้   

2. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  

3. ในระยะเวลากอนวันจดทะเบียน ทรัพยสินที่จะซื้อขาย ไดรับความเสียหาย
อยางมีนัยสําคัญหรือการประกอบกิจการของทรัพยสินที่จะซื้อขาย มีการ
เปล่ียนแปลงในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 

4. หากไมมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขาย ภายใน 15 วันนับ
จากวันที่สัญญามีผลใชบังคับ 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีคูสัญญาตกเปนผูผิดสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 1. หรือขอ 3. ในหัวขอ
เหตุผิดนัด คูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่มิไดเปนผูผิดนัดอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
ไดโดยแจงใหคูสัญญาอีกฝายที่ผิดนัดทราบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ 
คูสัญญาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ตอคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 2. ในหัวขอเหตุผิดนัด ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย 
คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได 
เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 4. ในหัวขอเหตุผิดนัด ผูซื้อมีสิทธิใน
การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียนออกไป ทั้งนี้ ไม
เกิน 6 เดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน ทั้งนี้ การบอก
เลิกหรือขยายระยะเวลาดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชนของผูซื้อ หากผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้
ส้ินสุดลงโดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงิน
หรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได 

หมายเหตุ : สัญญาเชาที่ดินไดกําหนดใหผูเชาจะตองสงมอบสิ่งปลูกสรางรวมทั้งเครื่องอุปกรณ เครื่องตกแตง เครื่องมือเครื่องใชที่มีสวน
สําคัญในการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ในหัวขอการสงมอบทรัพยสิน 
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(4) สัญญาซื้อขายอุปกรณสํานักงานและงานระบบสาธารณูปโภค 
คูสัญญา • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูขาย” 

• กองทุนรวม ในฐานะ “ผูซื้อ” 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย อุปกรณอาคารสํานักงานที่ตั้งอยูในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่งตั้งอยูที่เลขที่ 2 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (“อาคารสํานักงาน”) และ
งานระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน งานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา ระบบ
โทรศัพท ลิฟท บันไดเลื่อน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบงาน
วิศวกรและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งติดตั้งและใชงานอยูในอาคารสํานักงาน 
รวมถึงสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบสาธารณูปโภคดังกลาว 
(แลวแตกรณี) 

ราคาทรัพยสินที่ซื้อขาย คูสัญญาตกลงกันซื้อขายอุปกรณอาคารสํานักงานและงานระบบในราคาสุทธิไมเกิน 
260,000,000 บาท (สองรอยหกสิบลานบาท) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยกองทุน
รวมจะชําระราคาซื้อขายดังกลาวทั้งส้ินภายในวันที่สัญญามีผลใชบังคับ 

หมายเหตุ : สัญญาเชาที่ดินไดกําหนดใหผูเชาจะตองสงมอบสิ่งปลูกสรางรวมทั้งเครื่องอุปกรณ เครื่องตกแตง เครื่องมือเครื่องใชที่มีสวน
สําคัญในการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ในหัวขอการสงมอบทรัพยสิน 

(5) สัญญาเชาพื้นที่จอดรถ 

คูสัญญา • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูใหเชา” 

• กองทุนรวม ในฐานะ “ผูเชา” 

ทรัพยสินที่จะเชา พื้นที่จอดรถอาคารโรงแรมเจดับบลิว แมริออท เพื่อเปนที่จอดรถจํานวนไมนอยกวา 
265 คัน 

ระยะเวลาการเชา ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเชาทรัพยสินที่เชามีกําหนดระยะเวลานับตั้งแตวันจดทะเบียน
การเชาทรัพยสินที่เชาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 

คาเชา กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาสําหรับสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตลอด
ระยะเวลาการเชา ในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้เปนจํานวนเงิน 
ไมเกิน 30,000,000 บาท (สามสิบลานบาท) 

 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 

 - 36 – 
  

3.2.2 กลยุทธของการบริหารอสังหาริมทรัพย 

วัตถุประสงคหลัก 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคหลักที่จะใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินปนผลอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในระยะยาว  รวมทั้ ง เพื่อให เกิดผลดีที่ สุดตอการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยมีกลยุทธการบริหารอสังหารมิทรัพย ดังนี้ 

กลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสิน 

บริษัทจัดการประสงคที่จะมุงเนนถึงการดําเนินการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน โดย
กองทุนรวมและบริษัทจัดการจะควบคุมผลการดําเนินงานในแตละป โดยเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจําปที่ตองใชและผลตอบแทนเฉลี่ยของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมในปที่ผานมา เพื่อใหการประกอบการของทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุน ไดรับผลกําไรตามเปาหมาย รวมทั้งกองทุนรวมจะวิเคราะหถึงสาเหตุในกรณี
ที่มีผลประกอบการที่ไมเปนไปตามเปาหมายอยางละเอียด และจะดําเนินการรวมกับผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยในการพัฒนาแผนงานในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการ 

นอกจากนั้น บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการสรางความ
เติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา พรอมทั้งจะควบคุมใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย
บริหารจัดการใหทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนมีอัตราการเชาและอัตราคาเชารายเดือนเฉลี่ยอยู
ในระดับที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทุนรวม  

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธการตลาด 

ในการสรางผลกําไรของกองทุนรวมในสวนของการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรกเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดนั้น กองทุนรวมและผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะรวมกันในการ
กําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งรวมถึงการประเมินและการ
ปรับเปลี่ยนอัตราคาเชาใหเปนไปตามรูปแบบและความตองการของลูกคาและสถานการณ
ทางการตลาดเพื่อใหมีอัตราการเชาสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายไดของกองทุนรวม และมุงเนนในการ
ใหบริการที่ดี และมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพพจน ความสัมพันธที่ดี และความมั่นใจ
ใหแกลูกคา 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

บริษัทจัดการจะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพยพรอมทั้งควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพของการใหบริการ  
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การรักษาคุณภาพของการลงทุนไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทจัดการจะประสานงานกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทรัพยสินของกองทุนรวม โดยการปรับปรุงภาพลักษณของอาคารทั้งภายในและภายนอก การ
บํารุงรักษาทรัพยสินใหดูใหมและอยูในระดับที่แขงขันได และซอมแซมทรัพยสินใหเหมาะสมกับ
การใชงาน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการประเมินระดับการบริการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสรางโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยสินอยางสม่ําเสมอ เชน 

- ตรวจสอบและประเมินกลุมลูกคาเปาหมายของทรัพยสิน โดยปรับเปล่ียนกลยุทธทาง
การตลาด ระดับการบริการและกําหนดราคาคาเชา ใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา
ในกลุมเปาหมาย 

- จัดใหมีแผนการลงทุนในทรัพยสิน และการปรับปรุงภาพลักษณ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของ
การประกอบการและความไดเปรียบในการแขงขันของทรัพยสิน และ 

- ดูแลรักษาพื้นที่หลักของทรัพยสินของกองทุนรวม อาทิ การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่
สวนกลาง การปรับปรุงพื้นที่เฉพาะสวนใหเหมาะสมกับการใชงาน เปนตน 

3.2.3 เงื่อนไขการลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสินไดทุกรายการตามที่ระบุ
ไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตาม
สัดสวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสินไดตามที่ระบุไว
ขางตน (แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในทรัพยสินได ไมวาจะเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมดเนื่องจากทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวหรือมิได
เปนไปตามขอกําหนดในโครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนใน
ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยได และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพย และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย 
และบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม บริษัท
จัดการสงวนสิทธทิี่จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย เฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปรับเปลี่ยนขอกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพยดั งกล าว รวมถึ งพิจารณาเจรจากับคู สัญญาที่ เกี่ ยวของในการ       
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ปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือ
ขอกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนแลว หากมี
จํานวนเงินสวนที่เหลือจากจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับจากการเสนอขายหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาคืนเงินที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน หรือ 

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมกอนการลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยหาก
ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคานอยกวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระ
บัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 
ถึงแมทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาใหกองทุนรวมลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจเลือกที่
จะไมลงทุนโดยใหเลิกกองทุนรวมตามขอ (2.2) ก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะ
ลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ (2.1) ของวรรคกอนแลว หากบริษัทจัดการประสงคจะนําเงินที่ได
จากการระดมทุนสวนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินตามที่กําหนด
ไวในโครงการ กองทุนรวมจะตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งใน
กรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียกับการ
ลงทุนดังกลาว 

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมตาม (2) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที่
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมหักคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในกรณีดังกลาว
นี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงินลงทุนคืนในจํานวนที่ต่ํากวามูลคาที่ตราไว
ตอหนวยลงทุน (ต่ํากวา 10 บาท) 
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3.2.4 ขอมูลการประเมิน 

มูลคาและราคาประเมินของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

โครงการ ทรัพยสิน มูลคาที่กองทุน
รวมเขาลงทุนไม
เกิน (ลานบาท)** 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท)* 

ผูประเมินราคา วิธีการ
ประเมิน 

วันที่ประเมิน 

2,091 บริษัท ซีบี ริชารด 
เอลลิส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

วิธีการรายได
(Income 

Approach) 

19 พ.ย. 2553 โครงการอาคาร 
ยูบีซี 2 

สิทธิการเชาที่ดิน 
และอาคาร และ 
กรรมสิทธิ์ใน

อุปกรณและงาน
ระบบที่เกี่ยวเนื่อง 

1,918 

1,974 บริษัท เดอะแวลูเอชั่น 
แอนด คอนซัลแทนทส 

จํากัด 

วิธีการรายได
(Income 

Approach) 

1 ธ.ค. 2553 

1,499 บริษัท บรูค เรียลเอส
เตท จํากัด 

วิธีการรายได
(Income 

Approach) 

16 พ.ย. 2553 โครงการอาคาร 
เพลินจิต เซ็นเตอร 

สิทธิการเชาที่ดิน 
กรรมสิทธิ์ใน

อาคาร  งานระบบ
สาธารณูปโภคและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ 

1,502 

1,492 บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

วิธีการรายได
(Income 

Approach) 

1 ธ.ค. 2553 

* โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรเปนการรับโอนสิทธิการเชาที่ดินคงเหลือ 13 ป 298 วัน  (1 เมษายน 2554 ถึง 23 มกราคม 
2568) ในขณะที่โครงการอาคารยูบีซี 2 เปนการทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารใหมกับเจาของที่ดินโดยตรง  

** มูลคาที่กองทุนรวมลงทุนนั้นไดมีการหักมูลคาปจจุบันของคาเชาที่ดินที่กองทุนรวมตองชําระแกเจาของที่ดินตลอดอายุ
สัญญาเชาที่ดินคงเหลือ (ถามี) และรวมถึงคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชา ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมแลว  

 
3.2.5 การทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของ 

กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ที่มีเอราวัณ 
เปนผูทรงสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร และกองทุน
รวมจะลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินและอาคารยูบีซี 2 ที่มีภิรัชบุรี เปนเจาของกรรมสิทธิ์ และซื้อ
อุปกรณและงานระบบจาก เพนตา 591 (ซึ่งทั้งสองบริษัทถือหุนโดยกลุมบุคคลเดียวกัน ซึ่งไม
เกี่ยวของกับเอราวัณ) ดังนั้น เอราวัณ  เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต 
เซ็นเตอร  ภิรัชบุรี  เพนตา 591  และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว จึงมีสิทธิลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร แลว 
กองทุนรวมจะใหเชาพื้นที่บางสวนในอาคารคิดเปนพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร หรือคิดเปน
ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่เชาทั้งหมด แกเอราวัณหรือบุคคลใดๆ ที่เอราวัณถือหุนอยูไมนอย
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กวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบุคคลดังกลาว นอกจากนี้ กองทุนรวมจะแตงตั้งให
เพนตา 591  และเอราวัณ หรือบุคคลใดๆ ที่เอราวัณถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน
หุนทั้งหมดของบุคคลดังกลาว เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

3.2.6 จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) 

จากภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน บริษัท
จัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังตอไปนี้ 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเกรด B ที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี มีอัตราการเชาพ้ืนที่สูง 

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในอาคารสํานักงานเกรด B ซึ่งจากการศึกษาภาพรวมตลาด
อาคารสํานักงานประจําไตรมาส 3 ป 2553 โดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด พบวาอัตราการเชาพื้นที่ของอาคารสํานักงานเกรด B ซึ่งเปนอัตราสูงที่สุดที่ประมาณ
รอยละ 90 เมื่อเทียบกับอัตราการเชาพื้นที่ของอาคารสํานักงานเกรด A และ เกรด C ซึ่งอยูที่
ประมาณรอยละ 86 และรอยละ 88 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การสํารวจยังพบวา โครงการอาคารสํานักงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนสวนใหญ
เปนอาคารสํานักงานเกรด A ขณะที่ตลาดอุปทานของอาคารสํานักงานเกรด B ในพื้นที่
ศูนยกลางธุรกิจ (CBD) และถนนสุขุมวิทตั้งแตป 2548 จนถึงไตรมาส 3 ป 2553 ไมพบวามี
อุปทานเกิดขึ้นใหม ซึ่งคาดวา อาคารสํานักงานเกรด B จะมีการแขงขันจากอาคารสํานักงาน
ใหมต่ํากวา  

(2) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมากกวา 1 โครงการ ชวยลดความเส่ียงจากปจจัยเชิง
ลบและกอใหเกิดความมั่นคงของอัตราผลตอบแทนในปจจุบันและอนาคต 

กองทุนรวมนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมากกวา 1 
โครงการตามหลักการกระจายความเสี่ยงซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยเชิงลบที่
อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับจากการลงทุนใน
ทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งจากกรณีที่ทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งเกิดความเสียหายขึ้นจาก
เหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งอาจทําใหกองทุนไมไดรับผลตอบแทนจากทรัพยสินใด
ทรัพยสินหนึ่งตามที่ไดประมาณการไว ตลอดจนชวยเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจ
ของผูเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน อาทิเชน กรณีการเปลี่ยนแปลงผูเชาพื้นที่รายใหญ 
หรือ มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการเชา โดยผูเชาหลักของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรเปน
บริษัทไทยและบริษัทตางชาติที่ประกอบธุรกิจเวชภัณฑ ธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจการเกษตร 
ในขณะที่โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผูเชาหลักเปนบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ
สินเชื่อ สถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณารวมกันผูเชาทรัพยสินของกองทุนรวมจึงมีความ
หลากหลายและการกระจายตัวที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมจึงไมขึ้นกับผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับจากทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งเพียง
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ทรัพยสินเดียว กองทุนรวมจึงมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มีความมั่นคงและตอเนื่องมากกวา
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพียงทรัพยสินเดียว 

 (3) โครงการอาคารยูบีซี 2 และ โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร เปนโครงการที่มี
คุณภาพ ตั้งอยูในยานธุรกิจที่สําคัญ มีการคมนาคมที่สะดวกและตั้งอยูใกลสถานี
รถไฟฟา (BTS) 

โครงการอาคารยูบีซี 2 ตั้งอยูปากซอยสุขุมวิท 33 ในบริเวณยานใจกลางเมืองริมถนนสาย
สุขุมวิท ซึ่งเปนถนนสายหลักที่สําคัญ และเปนจุดศูนยกลางที่มีทางเชื่อมไปยังถนนสําคัญ
สายตางๆ เชน ถนนเพชรบุรี, ชอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) และซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) มีการ
คมนาคมขนสงที่สะดวกสบาย อาทิ ดานการทางพิเศษ ระบบคมนาคมสาธารณะ รวมถึง
รถไฟฟาบีทีเอส (BTS) รถแท็กซี่ และรถประจําทางหลายสายผานบริเวณโครงการอาคารยูบี
ซี 2 อีกทั้ง อยูในยานธุรกิจการคา และยานที่อยูอาศัยที่สําคัญ โดยตั้งอยูใกลกับศูนยการคา 
ดิเอมโพเรียม, สวนเบญจสิริ, K-Village คอมมิวนีตี้มอลล, โรงแรม, เซอรวิส อพารทเมนท, 
รานคาและรานอาหารชั้นนําตางๆ ซึ่งคับคั่งไปดวยนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางชาติ 

โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ตั้งอยูบนชวงตนของถนนสุขุมวิท ซึ่งเปนบริเวณใจกลาง
เมืองรายลอมดวยอาคารสํานักงาน โรงแรมชั้นนํา ศูนยการคา โรงพยาบาล นอกจากนี้แลว 
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรยังมีการคมนาคมขนสงสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟฟาและรถ
ประจําทางหลายสายผานบริเวณโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร อีกทั้งมีดานการทาง
พิเศษ (เพลินจิตเหนือ-ใต) ใกลบริเวณโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร นอกจากนี้สามารถ
เขาออกอาคารไดทั้งทางดานถนนสุขุมวิทและถนนพระราม 4 ซึ่งสงผลใหการทําธุรกิจ การคา 
เกิดความคลองตัวและประสิทธิภาพสูง 

(4) โครงการอาคารยูบีซี 2 และโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร เปนทรัพยสินที่มีการ
บริหารงานที่เนนดานคุณภาพ 

โครงการอาคารยูบีซี 2 และโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ไดรับการบํารุงรักษาสภาพ
อาคารรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยเปนอยางดีโดยโครงการมีระบบสาธารณูปโภคหลัก
ประกอบดวย ระบบรักษาความปลอดภัย พรอมระบบ CCTV ระบบปรับอากาศ ระบบ
ปองกันอัคคีภัยที่มีทั้งเครื่องตรวจจับความรอนและควันเปนเครื่องรับสัญญาณ อีกทั้งยังมี
ระบบสปริงเกอรในอาคาร  นอกจากนี้  ยังมีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง  โดยชาง
ผูชํานาญการดานการตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพอุปกรณตางๆ อยางสม่ําเสมอ และ
ตามระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรฐาน รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาด และความ
เรียบรอยของอาคาร  

โครงการอาคารยูบีซี 2 เนนการอํานวยความสะดวก และการบริการใหแกผูเชา โดยมีลิฟท
จํานวน 12 ชุด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ นอกจากนี้ 
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โครงการอาคารยูบีซี 2 ยังอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูใชบริการดวยที่จอดรถกวา 820 
คันโดยอัตราสวนที่จอดรถตอพื้นที่เทากับ 40 ตร.ม. ตอ 1 คัน ซึ่งนับวาเปนอัตราสวนที่สูงกวา
อาคารประเภทเดียวกัน 

โครงการอาคารยูบีซี 2 ไดถูกออกแบบโดยคํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
ระบบปรับอากาศที่มีการนําเอาน้ําหลอเย็นกลับมาเวียนใชใหม และการใชหลอดไฟแบบ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้ง ผูออกแบบอาคารยูบีซี 2 ยังไดออกแบบใหโครงการมีพื้นที่สีเขียว
ตอพื้นที่เชาเปนสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ 10 นอกจากนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 
2553 กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โครงการอาคารยูบีซี 2 ยังไดรับการปรับปรุง
คุณภาพอาคาร ซึ่งเมื่อรวมกับคาซอมแซมบํารุงรักษาแลว เปนการลงทุนมูลคากวา 70 ลาน
บาท ในชวงดังกลาว ดังนั้น โครงการอาคารยูบีซี 2 จึงถือไดวาเปนโครงการที่มีคุณภาพ และ
มีระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณที่ทันสมัย 

สําหรับโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรนั้น ในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2553 กอนวันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก อาคารไดรับการปรับรูปลักษณทั้งภายในและภายนอกของ
อาคารครั้งใหญ ซึ่งเมื่อรวมกับคาซอมแซมบํารุงรักษาแลว เปนการลงทุนมูลคา ประมาณ 
400 ลานบาท  นอกจากนี้  โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ยังไดทําสัญญาเชาที่จอดรถใน
อาคารโรงแรมเจดับบลิว แมริออท (JW Marriott  Hotel) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับ
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยมีระยะเวลาการเชาที่จอดรถที่เทากับสัญญาเชาที่ดิน ดังนั้น จึง
ม่ันใจไดวาอาคารจะมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอ  โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จึงเปน
โครงการที่มีคุณภาพ และมีระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณที่ทันสมัย 

 (5) การใหบริการและการบริหารอาคารสํานักงานโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มี
ประสบการณยาวนานและมีช่ือเสียง 

โครงการอาคารยูบีซี 2 เปนทรัพยสินที่มีการบริหารจัดการอาคารสํานักงานภายใต เพนตา 
591 กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีความสามารถในการ
บริหารงาน อาคารยูบีซี 2 ตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งมีความสําเร็จเปนอยางดีจนถึง
ปจจุบัน ทั้งนี้ เพนตา 591 จะยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดหาเครือขายในการ
เสนอการใหบริการแกลูกคา ระบบกลางในการจัดซื้อ ระบบการบํารุงรักษาอาคาร และระบบ
การบริหารจัดการทางการเงิน นอกจากจะบริหารอาคารสํานักงานในเครือ กลุมผูบริหารยัง
เปนเจาของและเปนผูบริหารศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 

สําหรับโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก เอราวัณในฐานะ
เจาของกรรมสิทธิ์ เปนผูบริหารทรัพยสินในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยเอราวัณจาง
บุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการและจัดการทางดานวิศวกรรมอาคาร การบริการตางๆ รวมทั้งการทํา
ความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนใน
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โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรแลว กองทุนรวมจะมอบหมายใหเอราวัณหรือบริษัทยอยของ
เอราวัณทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป  ทั้งใน      
จัดหาเครือขายในการเสนอการใหบริการแกลูกคา ระบบกลางในการจัดซื้อ ระบบการ
บํารุงรักษาอาคาร และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน เอราวัณ เปนผูประกอบการดาน
อสังหาริมทรัพยรายใหญในประเทศไทยที่มีประสบการณและมีชื่อเสียง ในดานการพัฒนา 
บริหาร และใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โรงแรมชั้นนํา และรานคาในเขตศูนยกลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการดําเนินงานที่มีความตอเนื่องมานาน 

 (6) มีความหลากหลายของผูเชา 

ผูเชาพื้นที่ของทั้งอาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร มีทั้งบริษัทไทยและบริษัท
ตางชาติในหลากหลายประเภทธุรกิจ ไดแก การเกษตร  บริการบัตรเครดิต  การเงิน   
เวชภัณฑ  บริการที่ปรึกษาตางๆ  โฆษณา   สถานทูต  มูลนิธิระหวางประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ 
อีกหลากหลาย ซึ่งกระจายความเสี่ยงและคาดวาจะชวยเสริมสรางความมั่นคงของ
ผลตอบแทนแกนักลงทุน 

(7) ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในครั้งแรกมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงไตรมาส 3 ป 2553 โครงการอาคารยูบีซี 2 และโครงการอาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร เปนทรัพยสินที่มีอัตราการเชาพื้นที่ในสวนอาคารสํานักงานโดยเฉลี่ย
มากกวารอยละ 95 ซึ่งมากกวา อัตราการเชาพื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสํานักงานอื่นๆ ใน
บริเวณถนนสุขุมวิทและเขตพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจ (CBD) ที่รอยละ 91 และรอยละ 93 
ตามลําดับ  นอกจากนี้ อาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ยังมีอัตราการเติบโต
เฉล่ียของอัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียตอเดือนเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 8 และรอยละ 9 ตอป ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ตามลําดับ ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในป พ.ศ. 2551  ที่มีผลกระทบตออัตราคาเชาพื้นที่ของอาคารสํานักงานโดยทั่วไป
จนถึงไตรมาส 3 ในป 2553 แตอัตราการเชาพื้นที่และการเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชาเฉลี่ยตอ
เดือนของโครงการอาคารยูบีซี 2 และโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กลับยังคงรักษา
ระดับความมั่นคงและมีการเติบโตขึ้นไดอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาแสดงให
เห็นถึงศักยภาพของโครงการที่ทําใหผูลงทุนมั่นใจไดวา โครงการสามารถหาผูเชาและมี
โอกาสปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
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3.2.7 ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

โปรดดูรายงานภาพรวมของตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) ในภาคผนวก 1 

3.2.8 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน (ปรับ 
Portfolio) โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใตขอบเขต และ
ทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนรวมจะพิจารณาดําเนินการใดๆ ที่ไมขัดกับหลักเกณฑของสํานักงาน และ
เปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการกําหนด  

3.2.9 ปจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการ
ฉบับนี้อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจใน
การซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุน
รวมหรือราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้
แลวยังอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่
กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แตความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงทั้งหลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้และความเสี่ยงที่อาจมี
ขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการในการปองกันความเสี่ยง และ/
หรือ ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุน
รวมวา กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการปองกันความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือ
บางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตางๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบับนี้จะลดลงหรือทําให
หมดไป ทั้งนี้ เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ เชน การใช
ถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เปนตน 
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เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทจัดการกองทุน เจาของ
อสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูรวมรับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน หรือบุคคลใดๆ มิไดเปนการรับรองความถูกตองของสมมติฐาน รวมถึงมิไดเปนการ
รับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว อีกทั้งมิไดเปนการรับประกันและ/หรือ
รับรองวาผลการดําเนินงานจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเปนไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน 
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจอาจเปนขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูล
ที่มีการเปดเผยหรือจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมอาจไม
สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวได 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผู
ลงทุนจึงไมควรคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหนวย
ลงทุนกับมูลคาของหนวยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ําลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนใน
การลงทุน ดังนั้น ผูที่ประสงคจะซื้อหนวยลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาที่เกี่ยวของเพื่อขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 

(ก) ความเส่ียงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเส่ียงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึง 
อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค 
 ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงินและ   การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจ
ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไม
สามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนใน
ตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออก สภาวะ
ของธุรกิจทองเที่ยว เงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผัน
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ผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่น
ใดของรัฐบาล เปนตน ซึ่งไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุนรวม 

2) ความเส่ียงทางการเมือง 

 แมวาในปจจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่มเขาสูสถานการณที่ดีขึ้น แตหากมีเหตุการณ
ความไมสงบหรือความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบ
รุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

3) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาส
เกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสีย
แกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนรวมอยาง
ประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความ
เสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว
สําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรม
ประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา 

4) ความเส่ียงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ผู จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ได
ทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย 
และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิได
เปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ที่
อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคา 
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย  และ
รายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปน
พื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไม
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ถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยาก 
หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช
ในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมิน
ราคาและวิศวกร     

 นอกจากนั้นแลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆที่ เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิด
คาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว 

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุน
รวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ 
ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย  และ /หรือ คําส่ัง ของ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจ
คาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไมมีหลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลัง
การจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลอง
กับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้น
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหนวย
ลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขาย
หนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน 
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7) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวม
จะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจาก
รายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาว
อาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไป
ทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

8) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจาก
ความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
อยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความ
ตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม
สามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่
หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

9) ความเส่ียงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย 
(ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและ
คาธรรมเนียมที่ เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรือ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตรา
คาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่
เปนอยูในปจจุบัน  

 นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของผูถือหนวยลงทุนสําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน
และการไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปจจุบัน  

10) ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่ งมูลคาสิทธิ  การเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยูอัน
เนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ และ/หรือ 
อัตราคาเชาพื้นที่ หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน
รวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
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11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวม
ประเภทอื่น 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวา 
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูใน
อสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุน
ในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ
และตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรพัย ตนทุนในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง 
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวใน
ปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือ
เพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอ ๆ ไป 

13) ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการ
กําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เปน
การคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคา
ครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจ
ไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(ข) ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเ ส่ียงจากความผันผวนทาง เศรษฐกิจซึ่ งอาจมีผลกระทบตอ
อสังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ และการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย มห
ภาคอื่นๆ เชน ปจจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร หรือการโยกยายของชุมชน อันอาจสงผลกระทบตอสถานะหรือนโยบาย
ของผูเชา ทําใหอัตราการเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานลดลง 
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2) ความเส่ียงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของ
อสังหาริมทรัพย การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้นของจํานวน
อาคารสํานักงานใหเชา การที่มีจํานวนผูประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้นจะสงผลให
อุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหมีการแขงขันสูงขึ้น 

3) ความเส่ียงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   

 กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนโดย
หนวยงานของรัฐ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไมอาจใชทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได  

 อยางไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกลาว กองทุนรวมอาจไมไดรับคาชดเชยจาก
การเวนคืนสําหรับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร หรือไดรับคาชดเชยดังกลาวมากกวาหรือ
นอยกวามูลคาที่กองทุนรวมใชในการลงทุนในทรัพยสินสําหรับอาคารยูบีซี 2  ซึ่งอาจ
สงผลใหผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับจากการลงทุนไมเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวทั้งในสวนของเงินปนผลและเงินลดทุน   ทั้งนี้จํานวนเงินคาชดเชยที่
กองทุนรวมไดรับจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
การใชประโยชนในทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลังจากการถูกเวนคืน หรือจํานวน
คาชดเชยที่ไดรับจากการเวนคืน 

 นอกจากนี้ จากการที่บริษัทจัดการไดศึกษาขอมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่เขตคลองเตยแลวพบวาที่ตั้งของทรัพยสินของ
กองทุนที่จะลงทุนดังกลาวไมตกอยูภายใตเขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้บริษัท
จัดการไมสามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเปน
นโยบายและความจําเปนในการใชพื้นที่ของรัฐบาลในเวลานั้น 

(ค) ความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาและผูเชาชวงพ้ืนที่ใน
ทรัพยสิน 

 คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาและผูเชาชวงตามสัญญาเชาและสัญญาเชา
ชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม ดังนั้นกองทุนรวม
อาจมีความเสี่ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาและ
ผูเชาชวงได หากผูเชาและผูเชาชวงดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่งสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระคาเชาและคาเชาชวง ไมชําระคาเชาและคาเชาชวง หรือ 
ยอมเลิกสัญญาเชาและเชาชวงกอนกําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชาและ/
หรือผูเชาชวงรายใหมมาทดแทนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงดังกลาวได อาจสงผล
กระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได  

2) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 กองทุนรวมจะแตงตั้งเพนตา 591 ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาคารยูบีซี 2 และ 
เอราวัณใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมี
ประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยูแลว 
โดยกําหนดใหมีหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน รวมถึงการรวม
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กําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชนและการประกอบธุรกิจของทรัพยสิน ดังนั้น 
การบริหารจัดการทรัพยสินของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน การรักษาหรือพัฒนา
ทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจของผูเชา การใหบริหารแกผูเชาอยางมีคุณภาพ การหาผู
เชารายใหมหรือการตอสัญญาเชากับผูเชาปจจุบัน การบํารุงรักษาทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรกใหอยูในสภาพที่ดี จึงสงผลโดยตรงตอผลประกอบการของ
กองทุนรวม 

 นอกจากนี้ หากเพนตา 591 และ เอราวัณไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้ง
บุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยไดดีเทียบเทากับการบริหารจัดการของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายเดิม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงจากการที่ผู เชาพ้ืนที่ในทรัพยสินไมใหความยินยอมเขาเปน
คูสัญญาเชาและสัญญาบริการกับกองทุนรวม หรือไมตอสัญญาเชาและ
สัญญาบริการ 

 สําหรับอาคารยูบีซี 2 ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น ภิรัชบุรี และเพนตา 591 ใน
ฐานะคูสัญญาของสัญญาเชาและสัญญาบริการเดิมกับผูเชาพื้นที่ในอาคารยูบีซี 2 
ตกลงใหความชวยเหลือกองทุนรวมในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน
ดังกลาวทั้งหมดเขาทําสัญญาเชาและสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที่
กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ หากผูเชาไมทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับกองทุน
รวมตอไป ทั้งนี้ หากผูเชาไมยินยอมเขาเปนคูสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการ
โดยตรงกับกองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีสิทธิดอยกวาผูเชาพื้นที่รายนั้นๆ แตทั้งนี้ ภิ
รัชบุรีและเพนตา 591 มีหนาที่ตองนําสงผลประโยชนรวมถึงเงินประกันการเชาของผู
เชาพื้นที่รายที่ไมใหความยินยอมดังกลาวใหแกกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่ผูเชา
พื้นที่รายดังกลาวยังไมเปนคูสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่
สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการหมดอายุ และหากผูเชาพื้นที่รายดังกลาวประสงค
จะทําการเชาพื้นที่ตอไป ผูเชาพื้นที่รายดังกลาวจะตองเขาทําสัญญาเชาพื้นที่และ
สัญญาบริการกับกองทุนรวมโดยตรง   

 สําหรับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น แมวาสัญญาเชา
จะไมระงับเพราะการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารก็ตาม แตสําหรับสัญญาบริการจะไมโอน
ไปยังกองทุนรวมโดยตรงเชนเดียวกับสัญญาเชา ดังนั้น เอราวัณ ในฐานะคูสัญญา
ของสัญญาบริการเดิมกับผูเชาพื้นที่ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรตกลงใหความ
ชวยเหลือกองทุนรวมในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานดังกลาว
ทั้งหมดเขาเปนคูสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน 
ทั้งนี้ หากผูเชาไมไดเปนคูสัญญาบริการกับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุนรวมไม
สามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูเชาดังกลาวได ทั้งนี้ หากผูเชาไมไดเปนคูสัญญา
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บริการกับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุนรวมไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูเชา
ดังกลาวได อยางไรก็ดี เอราวัณ มีหนาที่ตองนําสงผลประโยชนรวมถึงเงินประกัน
คาบริการของผูเชาพื้นที่รายดังกลาวใหแกกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่ผูเชาพื้นที่ราย
ดังกลาวยังไมเปนคูสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญา
สัญญาบริการหมดอายุ และหากผูเชาพื้นที่รายดังกลาวประสงคจะทําการเชาพื้นที่
ตอไป ผูเชาพื้นที่รายดังกลาวจะตองเขาทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับ
กองทุนรวมโดยตรง 

4) ความเส่ียงจากสัญญา 

4.1) ความเส่ียงจากการผิดสัญญาเชา 

 เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยบางสวนของกองทุนรวม เปนการลงทุน
โดยการเชาอสังหาริมทรัพย และนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแก
ผูเชาหรือเชาชวงพื้นที่ในทรัพยสิน แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมดังกลาวจะไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาตอเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของ
แลวก็ตาม แตกองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา 
ในกรณีที่ผูใหเชาซึ่งไดแก ภิรัชบุรี ปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื ่อนไขของ
สัญญาเชาที ่ไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาดังกลาว ทําใหสัญญาเชา
ระหวางกองทุนรวมและภิรัชบุรี ส้ินสุดลง ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะมีผลกระทบ
ตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมไมมีสิทธิในการนําทรัพยสินที่เชาออกใหเชา
ชวง ซึ่งทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากการนําอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่ในอาคารยูบีซี 2 ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
อัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

 เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนรวมมี
โอกาสไดรับการชดเชยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวม กองทุน
รวมจึงจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว โดยกําหนด
เงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางกับภิรัชบุรี ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางอันเปนที่ตั้งของอาคารยูบีซี 2 วา ผูใหเชาจะตองชําระ
คืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชา
ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา
ที่ เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ 
ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใด
อันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น 

4.2) การยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาเชาชวง 
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 คาเชาและคาเชาชวงที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาและผูเชาชวงตามสัญญา
เชาและสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักของกองทุนรวม หากผูเชา
และผูเชาชวงในทรัพยสินบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดตามที่กําหนดไวใน
สัญญาอันเปนการผิดสัญญา หรือกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญากองทุนรวมอาจตอง
บอกเลิกสัญญา และอาจใชเวลาหาบุคคลอื่นเพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหม
ของสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงเพื่อเชาและเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไป ซึ่ง
บุคคลดังกลาวอาจไมมีคุณสมบัติหรือความสามารถที่เหมือนกับผูเชาและผู
เชาชวงเดิม 

5) ความเส่ียงจากการประกันภัย  

 สําหรับทรัพยสินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมจะจัดใหมีการ
ประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ โดยมีวงเงินประกันไมต่ํากวาราคาประเมินมูลคา
ทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปล่ียนใหมสําหรับส่ิงที่เสียหาย (Replacement Cost 
Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ที่
จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินของกองทุน
รวม  รวมถึงจะดําเนินการให มีการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance) โดยกรมธรรมดังกลาวจะกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชน เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสิน
ที่เชา โดยมีวงเงินประกันไมต่ํากวาคาใชจายคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไปในระหวางที่
ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไรที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวง
ระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา ซึ่งในกรณีทั่วไป 
การกอสรางหรือซอมแซมจะใชระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน แตกองทุนรวมพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหมีความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเปน
ระยะเวลาประมาณ 36 เดือน อยางไรก็ดี หากระยะเวลา 36 เดือนดังกลาวไมเพียงพอ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมจะพิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสมเพื่อใหกองทุนรวมไดรับชดเชยคาเสียหายจากเหตุดังกลาว  

 สําหรับทรัพยสินซึ่งกองทุนรวมมีสิทธิการเชานั้น ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา
ระหวางผูใหเชาและกองทุนรวม ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัยและ
วินาศภัยตางๆ โดยมีวงเงินประกันไมต่ํากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใช
เกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับส่ิงที่เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามที่
ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด เพื่อคุมครอง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาโดยกรมธรรมดังกลาวจะกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตามสวนได
สวนเสียที่มีอยู  
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 นอกจากนี้ ในสวนการนําทรัพยสินของกองทุนรวมออกใหเชา หรือเชาชวง (แลวแต
กรณี) นั้น  กองทุนรวมจะดําเนินการจัดใหมีการทําประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อคุมครองความบาดเจ็บทางรางกาย
หรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุ
จากความประมาทเลินเลอหรือความบกพรองของทรัพยสินที่เชาซึ่งกฎหมายได
กําหนดใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายภายใตวงเงินประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
กองทุนรวมใหความเห็นชอบ  

 ดังนั้น หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือ
ความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือผูใหเชาหรือ
กองทุนรวมไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนไดครบถวนตามกรมธรรม  ซึ่งในกรณี
ดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  และอาจทําใหรายได
ในอนาคตไมเปนไปตามประมาณการณที่คาดไว  

6) ความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

 ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทําสัญญา
เช า  สัญญาจะซื้ อจะขาย  และสัญญาตกลงกระทํ าการ เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยกับเจาของอสังหาริมทรัพยหรือผูใหสัญญาแกกองทุน และ/หรือ 
สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพื่อประโยชน
ในการจัดหาจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม และผูกพันใหคูสัญญาปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญา  

 อยางไรก็ดี  ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิด
เหตุการณใด ๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทุน
รวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคาขาด
ประโยชนและคาเชาที่ชําระไปแลวก็ตาม แตเหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว 
ทําใหกองทุนรวมอาจไมไดรับผลประโยชนหรือบังคับการใหเปนไปตามสัญญาตามที่
กําหนดไวดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทุนรวมตาม
ขอกําหนด หรือ คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุน
รวมจึงอาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยการฟองรองตอศาล  ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตาง 
ๆ นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับคําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมีคํา
พิพากษาใหกองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุงยากในการบังคับให
เปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ
ผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไว  
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7) ความเส่ียงจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาทรัพยสินได 

 ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่ เชาและ /หรือ
อาคารที ่ เ ชา ไดไมว าทั ้งหมดหรือบางสวน เนื ่อ งจากที ่ดินที ่ เ ชาและ /หรือ
อาคารที่ เชาถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่งศาล  หรืออาคารที่ เชามีการกอสราง
ตอเติม  หรือดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่
เกี ่ยวของ  หรือ ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั ่วคราว  หรือพิทักษทรัพย
เด็ดขาด  หรือส่ังใหลมละลาย   

 ซึ่งหากเกิดกรณีดังที่กลาวมาในวรรคกอนและผูใหเชาไมสามารถดําเนินการ
แกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตองชําระเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูให
เชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม  ตลอดจนคาขาดประโยชน 
จากการที ่กองทุนรวม  ไมสามารถใชประ โยชนซึ ่งทรัพยสินที ่ เ ชา ไดตาม
ระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา (โปรดดู
รายละเอียดในสรุปสัญญาเชา - ขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และผลแหงการเลิก
สัญญา) 

8) ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 

 ในกรณีที่กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการกูยืมเงินตามหลักเกณฑที่กําหนดที่กําหนด
ไวในโครงการ  กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินดังกลาวได 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสภาพคลองไมเพียงพอ รวมถึง
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
ลดลง และอาจสงผลกระทบตอความสามารถของในการจายเงินปนผลใหกับผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใชความพยายามในการดําเนินการใดๆเพื่อลดความ
เส่ียงดังกลาว เชน การปองกันความเสี่ยงจาการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือ การ
ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน อยางไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดังกลาว 
กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

 

 

 

4.  หลักเกณฑการลงทุน  

4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
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การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะ
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

4.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

4.1.2  อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนได 
หรือเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ โดยตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาโครงการ ณ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความ
คืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

4.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือ
ใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาท
ใดๆ  เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิด
รายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิด
หนาที่มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเชา
ชวงเวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได  ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย
ที่เชาเปนที่ดิน  ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนให
แลว 

(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือส่ิง
ปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหผูรับประกัน
ความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผู
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ลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือชี้ชวน สวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมแลวแตกรณี และดํารงอัตราสวน
การลงทุนดังกลาวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถอือสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน
ไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

4.1.10 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนได เ สียของกองทุนรวมที่ มีตอ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหาย ที่จะเกิด
ขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด
บกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัยนั้น
ไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไล
เบี้ยใหตองรับผิด 

(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุนในราคา
ที่ไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่จะลงทุนซึ่งเปดเผยไว
ในรายละเอียดโครงการสูงกวาราคาต่ําสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวารอยละ 10 
บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกลาวในไวใน
รายละเอียดโครงการ 
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(2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ
ลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเปน
สําคัญ หากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ต่ํากวา
ราคาสูงสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวารอยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคา
ดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญที่จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2)บริษัทจัดการจะจัดทํา
ขึ้นลวงหนากอนการลงทุนในหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหมหากมี
เหตุการณหรือปจจัยใดๆ ที่ทําใหมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ 

4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)   ในการลงทุนครั้งแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองยื่นคํารับรองของ
บุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการ
ตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียม
ทางคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at 
arm’s length transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาว
เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลัง
จากการลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง 
การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ
ในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความ
เห็นชอบหรือการรับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวย
ลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและ
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รับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคา
ปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ(at arm’s 
length transaction) 

4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือให
เชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบ
กิจการโรงแรมเทานั้น 

(2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน 
service apartment บริษัทจัดการจะปฏิบัติดงัตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใช
อุปกรณตกแตงที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว 
เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของรายไดทั้งหมดที่ได
จากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
ใด ๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคาร
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการให
ผูประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม 
ภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการ
ดังกลาวแลวเสร็จ 

4.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 
ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่ส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2   การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพ่ือการบริหารสภาพคลองของ
กองทนุรวม  

(1) พันธบัตรรัฐบาล 
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(2) ตั๋วเงินคลัง 

(3) พันธบัตร หรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

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

(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
ใชเงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จดัตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(10) สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ใน
กรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปน
ตราสารแหงหนี้  สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  
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(11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น หรือการประกันความเสี่ยงจากการกูยืม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกัน
ทั้งส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลา 60 วันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุน 

(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง ไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกันโดยตองเปน
การรับอาวัลแบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

4.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ   

กองทุนรวมไมมีนโยบายในการลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

4.4 การกูยืมเงิน   

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวย
หรือไมก็ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยู
ในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมี
สิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ เปนการกูยืม
เงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสราง
อาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการ เชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวม
ตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 
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(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และใน กรณีที่ตอมา
ภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้น  มิไดเกิดจากการกูยืม
เงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไว ตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติม
อีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 

 
เงื่อนไขพิเศษ 

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวใน
ขอ 4.1 ขอ 4.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่
โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แต
ทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอ ขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนด 

นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเชา(เงินมัดจํา) ที่ไดเรียกเก็บจากผูเชา ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได      

 
5.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

5.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจายเงินปนผลพิเศษเกินกวาการจายเงินปนผลปละ 4 ครั้งดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่
บริษัทจัดการมีความเห็นวามีความจําเปนและสมควร 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือ
การสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลา
บัญชีนั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 
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การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น 

การจ ายเงินปนผลตาม  (1) และ  (2)  บริษัทจัดการจะดํ าเนินการจ ายเงินปนผลดั งกล าวใหแก 
ผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน
งวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น   

5.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะ
ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยู
ในกลุมบุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละ
ราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน ที่มีสิทธิในการ
ไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน 
บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้น
รับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว 
บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุน
รวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 
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(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 6.1 (1)  

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา รอยละ 
50 ของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยู
ในกลุมบุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละ
ราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน ที่มีสิทธิในการ
ไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน 
บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้น
รับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว 
บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุน
รวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน หนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 6.1 (2) ในชวงระยะเวลาที่
บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ ตอง
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิ
การเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ (1) โดยอนุโลม  

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  
1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาว
ไวที่ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแล
ผลประโยชน หรือแจงขอมูลผานตลาดหลักทรัพย 
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(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยของผูถือหนวยลงทุน 
หรือ เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่น
ใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

 
6. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให
เปนไปตามนั้น  

6.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและ
สมควร 

(2) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจาํหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวใน
สวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

6.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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6.3 ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหเปนไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนรวมสวนบุคคล และที่แกไข
เพิ่มเติม 

6.4   ภายใตบังคับขอ 6.5 และขอ 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้   

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรู
ถึงเหตุดังกลาว  

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

6.5 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 6.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึง
เหตุดังกลาว  

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4)  แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
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6.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 6.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 
ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน 
แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึง
เหตุดังกลาว 

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ  ใหบริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาวได
เฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3) จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือ
หนวยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ขอ 6.4 โดยอนุโลม  

6.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ในลักษณะดังตอไปนี้   

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวน
เกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

 
7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวนัจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว ผูถือ
หนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
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8. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 8 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน 

8.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน (ถามี) 

สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนผูถือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนประเภทใบหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอน
หนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแสดงใบหนวยลงทุนที่มีลายมือชื่อสลักหลังทั้งของผูโอนและผูรับโอนแก
นายทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุนจะมีผลใชกลาวอางตอบุคคลภายนอกไดโดยสมบูรณและใหถือวา
ไดรับการรับรองจากนายทะเบียนหนวยลงทุนเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผูรับโอนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และ /หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ /หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนผูถือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

8.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด 

 
9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไม
สามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

9.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับ
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ชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย 
พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

9.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได  

 ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี) 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment 
Committee) ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาใหแนวทาง
ลงทุนในการซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
จะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบดังนี้ 

10.1  องคประกอบ  

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกิน 3 คน  ดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการซึ่งเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อเปน
ตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

(2) กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน จํานวน 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้ง
โดยบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ หากผูถือหนวยเสนอรายชื่อของกรรมการลงทุนเกินกวาจํานวนของกรรมการลงทุนที่
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กําหนด หรือไมเสนอรายชื่อของกรรมการลงทุน ใหบริษัทจัดการพิจารณาแตงตั้งกรรมการลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งอาจเปนผูถือหนวยลงทุนหรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ
ทางดานอสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการ
กองทุนอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดและ
กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามที่กําหนดไวใน
โครงการ 

กรรมการลงทุนแตละทานในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระแลวอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการลงทุนไดอีก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการ และพิจารณาถอดถอน
กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา
กรรมการดังกลาวมีการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวมหรือมีการกระทําที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวม  และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอน
กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถเสนอชื่อ
บุคคลใหมตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 10.1 (2) ไดอีก 

อนึ่ง ถาตําแหนงกรรมการใด ๆ เกิดวางลงไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแตงตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนง
แทนกรรมการที่วางลงไดตามเกณฑที่กําหนดไวขางตนโดยใหกรรมการลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นใหมดังกลาวมี
วาระการดํารงตําแหนงเพียงเทากับระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยูของกรรมการลงทุนผูที่ตนไดรับการแตงตั้งให
เขามาดํารงตําแหนงแทนที่ ในกรณีที่ 

(ก) กรรมการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่จนครบวาระแลว 

(ข) มีการถอดถอนกรรมการลงทุน  

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมวาดวยเหตุใด ใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ภายใตอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจนกวาจะมีการตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมขึ้นใหม  

10.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม 
ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทร
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นิค ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม  เวนแตกรณี
ฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการ
ไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือตามที่กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมดวยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึง
การประชุมทางโทรศัพทหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอ
มติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติ
ดังกลาว  ทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแตละตนฉบับของมติ หรือลงชื่อรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกิน
กวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการรวมกันไม
นอยกวากึ่งหนึ่งเขารวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปน
ในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

กรณีจัดใหมีการประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ
ดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการ
ทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งสง
ทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการที่นําสงมติทาง
โทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป  เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษา
ตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการ
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําส่ังใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด 
และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto 
Right)  

การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใด ๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมีสวนได
เสียรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(6) ประธานที่ประชุม  

ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปน
ประธานกรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการ
ดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้  

(7) รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและ
เก็บรักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัท
จัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

 
10.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม 
ดังนี้  

(1)  พิจารณาใหแนวทางในการลงทุน ซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2)  ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นใน
ภายหนา  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม เวน
แตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผู
ลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และต้ังอยูบน
พื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา 
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11. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

11.1  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

ชื่อ  : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 

โทรศัพท : 0-2470-3201 

โทรสาร : 0-2470-1996-7 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยคุณสมบัตขิองผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอไป  

11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมผีลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่
จะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําส่ัง ระเบียบและ
ขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแล
ผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชน
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดูแลผลประโยชน 

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

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว  บริษัทจัดการจะแตงตั ้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแล
ผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนนี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแล
ผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุน
รวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยน
ผูดูแลผลประโยชนดวย   

(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟู
กิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่น
ใดที่คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ  บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามี
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนรวมตองมีผูดูแล
ผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอน
ทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสินและ
เอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอันสมควรที่
สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

ในกรณีที่สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลงเนื่องจากผูดูแลผลประโยชนบอกเลิกสัญญาหากบริษัท
จัดการยังไมสามารถหาผูดูแลผลประโยชนรายใหมมารับมอบงานไดภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกลาว ผูดูแล
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ผลประโยชนยังตองปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนรายใหม โดยผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจากกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาที่ผูดูแลผลประโยชนนั้นไดปฏิบัติหนาที่จนถึงวันที่ผูดูแลผลประโยชนไดส้ินสุดการทํา
หนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนนับตั้งแตวันส้ินสุดสัญญาเปนตนไปจนกวาบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนราย
ใหมและสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได 

ในกรณีการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวบรวมและโอนทรัพยสินทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนที่มาแทน หรือดําเนินการอยางอื่นตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและ
เอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่การเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง 

11.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ชื่อ  : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 

โทรศัพท : 0-2470-3201 

โทรสาร : 0-2470-1996-7 

และ/หรือ สถานที่อื่นใดที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสารสําคัญ
ของกองทุนรวมไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่
สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไว
ที่ผูดูแลผลประโยชนได 
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12.  ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 

ชื่อ :  วรรณาพร จงพีรเดชานนท 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  เลขทะเบียน 4098 

ที่อยู :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

  เอ็มไพรทาวเวอร  195 ถนนสาทรใต  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท  : 0-2677-2000 

โทรสาร : 0-2677-2222 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เพื่อเปนผูสอบบัญชีของ
กองทุนรวม  และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของโดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
13.  ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ชื่อ  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู :  ธนาคาร ไทยพาณิชย (สาขาชิดลม) 

  สายงานปฎิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

  ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย 1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหมj 

  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท : 0-2256-2323-8 

โทรสาร :   0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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14. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหนวยลงทุน  

 ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ชื่อ :  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : หนวยงาน Corporate Finance ชั้น 21 อาคาร 2  

  เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

  กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท : 0-2544-6679   

โทรสาร : 0-2544-2185  

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

ชื่อ :  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู :  1. สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

    กรุงเทพมหานคร 10900 

  2.  และสาขาตางๆ ทั่วประเทศ 

  3.  หนวยงาน Corporate Finance ชั้น 21 อาคาร 2  

   เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  

   เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท :  0-2544-6679   

โทรสาร :  0-2544-2185  
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15. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน(ถามี) 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้ง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

 
16. ชื่อ ที่อย ู  และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน(ถามี) 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้ งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่ งเปนบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่ เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว ณ ที่
เปดเผยของบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

 
17. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. อาคารยูบีซี 2  

ชื่อ :  บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด  
ที่อยู                    :           719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท             :           0-2717-0801-8 
โทรสาร               :           0-2717-0800 
 
ชื่อ :  บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู                :            46 อาคาร ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท             :           0-2654- 1111 
โทรสาร               :           0-2685- 3300-1 
 
2.  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร  

ชื่อ :  บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด 
ที่อยู :  ชั้น 20 เลขที่ 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท  : 0- 2652- 6300 
โทรสาร : 0- 2652- 6399 
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ชื่อ :  บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู :  65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศัพท  : 0- 2643- 8223 
โทรสาร : 0- 2643- 8224 

 
ในการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ซึ่งเปน
บริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย 
เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวมในครั้ง
ตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

 
18. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดเปนที่ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมี
สวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย    

18.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา หรือหาประโยชน 
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อ
ประโยชนในการจัดการกองทุนรวมโดยที ่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวมโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิก  

18.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 
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19. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

1. อาคารยูบีซี 2   

ชื่อ   : บริษัท เพนตา 591 จํากัด 

               ที่อยู  : เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณชิ ๒ แขวงคลองตัน (บางกะปฝงใต) 

   เขตพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร  

  โทรศัพท   : 0-2261-0261 

  โทรสาร  : 0-2261-0262 

2. อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร  

ชื่อ   : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)  

   หรือบริษัทยอยของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  : ชั้น 6 เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร 

    แขวงคลองเคย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศัพท   : 0-2257-4588 

    โทรสาร  : 0-2257-4577 

ทั้งนี้ สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอาคารยูบีซี 2 มีอายุสัญญา 10  ปนับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช 
โดยคูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลงกันเปนลายลักษณอักษร เพื่อตออายุสัญญานี้ออกไปอีกเปนคราว คราวละไมเกิน 10 
ป สําหรับสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จะส้ินสุดลงในวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่ง
คือวันที่สัญญาเชาที่ดินส้ินสุดลง (ประมาณ 13 ป 10 เดือน) 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

อนึ่ง  เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ 
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของหรือกระทําผิดหนาที่หรือขอกําหนดในสัญญาแตงตั้ง บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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20. การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (Initial Public Offering) 

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน ดังนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผู
จองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกบุคคลดังกลาวรวมกันวา “ผูลงทุนกลุมที่ 1”)  

ทั้งนี้  ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผู
โอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

อนึ่ง ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1 ตามที่กลาวขางตน บริษัทจัดการกองทุน
รวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดดังกลาวมาเสนอขายใหกับผูจองซื้อทั่วไป (“ผูลงทุนกลุม
ที่ 2”) ตอไป    

(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกผูจองซื้อทั่วไป เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตาม ขอ 21.2 (2) (ข) และ (ค) 

 
20.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ

เสนอขายหนวยลงทนุ 

20.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 

ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนทุกวันทํา
การในระยะเวลาเสนอขาย  

20.1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหนวยลงทุน 

ระหวางวันที่ 23 มีนาคม 2554  ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554  ระหวางเวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. 
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20.2 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

20.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน 

ราคาเสนอขายหนวยลงทุนเทากับ 10.00 บาทตอหนวย 

20.2.2 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูลงทุนกลุมที่ 1 

ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
หนวยงาน Corporate Finance) โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในใบจองซื้อหนวย
ลงทุนเพื่อแสดงความจํานงในการจองซื้อหนวยลงทุนโดยระบุรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน
ชัดเจนพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถามี) และชําระเงินคา
จองซื้อตามวัน เวลา และวิธีการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้  

(3) ผูลงทุนกลุมที่ 2 

ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดดวยตนเองกับบริษัทจัดการหรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุนหรือผูจัดจําหนายหรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในใบจองซื้อหนวย
ลงทุนเพื่อแสดงความจํานงในการจองซื้อหนวยลงทุนโดยระบุรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน
ชัดเจนพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถามี) และชําระเงินคา
จองซื้อตามวัน เวลา และวิธีการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ผูจองซื้อตองจองซื้อเปน
มูลคาขั้นต่ํา 50,000 บาท และเพิ่มเปนทวีคูณของ 10,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในใบ
จองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน พรอมทั้งยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดตามที่
บริษัทจัดการกําหนด พรอมเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไดที่บริษัทจัดการ หรือผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน หรือผูจัดจําหนาย หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ หรือผู จัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุน หรือผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนที่
รับการจองซื้อจะสงมอบหลักฐานการจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ  

ในการจองซื้อผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคในใบจองซื้อหนวยลงทุน เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการกับ
หนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่กําหนดไววิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ออกใบหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
(แลวแตกรณี) โดยระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบใุนขอ 24 
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(2) ฝากหนวยลงทุนไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนํา
หนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
เขาบัญชซีื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้น 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามใบจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่
บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบในอนาคตตอการลงทุนของ
กองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

20.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

กรณีจองซ้ือผานบริษัทจัดการหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายหรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน ณ วัน
จองซื้อ  ทั้งนี้เวนแตบริษัทจัดการจะเห็นสมควรกําหนดไวเปนอยางอื่น  โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้ 

(1) หากทําการจองซื้อภายในวันทําการกอนวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายไมเกิน 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือ
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยใหลง
วันที่ไมเกินวันทําการกอนวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หรือชําระเปนเงินสดหรือคําส่ังหักบัญชี
ธนาคาร 

ในการชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดราฟท ผูจองซื้อหนวยลงทุนตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ( IPO of Prime Office Leasehold Property Fund) ”โดยผูจองซื้อ
จะตองระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทลงบนดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือ
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ใหชัดเจน และผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
ธนาคาร หรือคาใชจายในการโอนเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินโดยจายใหธนาคารตางหากจากจํานวน
เงินที่จองซื้อ  

(2) หากทําการจองซื้อในวันทําการกอนวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หลังเวลา 12.00 น. ถึงวันส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขาย ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปน
เงินสดหรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารเทานั้น 

บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวยลงทุนทําการจองซื้อในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได 
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เงื่อนไขเพิ่มเติม  

(1)  กรณีวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดเปนวันหรือเวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลา เสนอขาย
หนวยลงทุนไปแลว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผูจองซื้อหนวยลงทุนรายนั้น  

(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินลงทุนคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือ
เรยีกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซ้ือหนวยลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถ
เรียกเก็บได  

(3) ในกรณีที่เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟทดังกลาวถูกปฏิเสธการ
จายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผู
จองซื้อรายนั้น 

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็ม
มูลคาตามจํานวนที่จองซื้อ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ในการชําระ
เงินคาซื้อหนวยลงทุน  ผูจองซื้อหนวยลงทุน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5) ผูจองซื้อที่ไดชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(6) ดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นจากเงินคาจองซื้อในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนใดๆ (ถามี) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุนรวม 

(7) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(8) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนได 1 ใบจองซ้ือตอการเสนอขายหนวย
ลงทุนในครั้งนี้  

 

20.4 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

20.4.1 ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงคจะยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
กอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 
7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น
ส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ   
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 20.4.2  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    

(2) กรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3) กรณีที่ผูลงทุนตางดาวประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปน
จริง หรือไมครบถวน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซ้ือหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน 
อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(6) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนไดหรือมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน  การเจรจาใน
การซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจ
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จน
เปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้ง
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื้อบางสวน  หรือทั้งหมด และ/
หรือระงับการจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

(7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวมหรือผูถือ
หนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนรวม
หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเปนหลัก 
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20.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตางๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

20.5.1 กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน 

20.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปไดไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีตามขอ 21.2 (2) (ข) และ (ค) 

(2) จําหนายหนวยลงทนุใหผูจองซื้อไดไมถึง 250 ราย 

(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท 

(4) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาอัตราที่กําหนดในขอ 6.1 
และ 6.2 

(5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตางดาวเกินกวาอัตราที่กําหนดในขอ 6.8 

(6) มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

20.5.3  กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมี
คําส่ังใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทํา
ใหตองยุติโครงการ 

20.5.4  กรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และไดยุติการขายหนวย
ลงทุนกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการไดรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขาย
หนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขา 
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บัญชีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไดแจงไวตามที่ไดกําหนดไวในขอ 20.6 หรือชําระเปนเช็คตามที่ผูจองซื้อหนวยลงทุน
ระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือ
ภายใน 14 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามขอ 20.5.3 และขอ 20.5.4 ทั้งนี้ 
หากเปนกรณีการคืนเงินตามขอ 20.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการ ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาด
ของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ไมต่ํากวา
รอยละ 7.5 ตอป) นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจน
ครบถวน ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .จะพิจารณาผอนผัน หรือส่ังการเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีอื่นนอกเหนือจาก
กรณีขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินสวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถามี) 
ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน
ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

20.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

20.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง /ใบตาง

ดาว (กรณีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบาน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนขางตน 
ไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยูของผูจองซื้อ) 

 (2) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยการโอนเงินเขาบัญชี ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไว
กับธนาคารไทยพาณิชยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ  ใหใชเอกสารขอ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกตอง  ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร  
(หามใชกระดาษ reused) 

กรณีคณะบุคคล 

(1) สําเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีคณะบุคคล 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม  
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(4) หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท  พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยการโอนเงินเขาบัญชี ผูจองซ้ือจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไว
กับธนาคารไทยพาณิชยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ  ใหใชเอกสารขอ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกตอง  ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร  
(หามใชกระดาษ reused) 

20.6.2 กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย และสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท

อายุไมเกิน 1 เดือน  
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท(ที่ระบุในลักษณะใหลงทุนในหนวยลงทุนกองทุน

รวมมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ หรือลงทุนในหลักทรัพยนี้ได) 
(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) อายุไมเกิน 1 เดือน 

(4)  หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท 

(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ 4 ตาม
จํานวนผูมีอํานาจลงนาม และโดยหนึ่งในนั้นตองเปนกรรมการผูจัดการ ) และของผูรับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยการโอนเงินเขาบัญชี  ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุด
บัญชี เงินฝากออมทรัพย  หรือกระแสรายวัน  หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว 
(Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย  ระบุเลขที่บัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดย
จะตองไมเปนบัญชีรวม  

(7) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีนิติบุคคล 

หมายเหตุ  ใหใชเอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรอง
สําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและ
ธนาคาร  (หามใชกระดาษ reused) 

20.6.3 กรณีนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหลกัทรัพย   
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(1) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  และหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาว
ตองออกมาไมเกิน 1 ป โดยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล  ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ  ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

(2) หนังสือมอบอํานาจที่นิติบุคคลตางประเทศนั้น  มอบอํานาจให custodian หรือสําเนา 

(3) หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 30 บาท  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ 3 ตาม
จํานวนผูมีอํานาจลงนาม และโดยหนึ่งในนั้นตองเปนกรรมการผูจัดการ ) และของผูรับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยการโอนเงินเขาบัญชี  ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไว
กับธนาคารไทยพาณิชย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ  ใหใชเอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรอง
สําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและ
ธนาคาร (หามใชกระดาษ reused)  เอกสารตามขอ 1) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public  และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไมเกิน 1 ป 

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามที่ได
ระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภาย
หนา  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
ทดแทน  ซึ่งเปนขอปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
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21.  การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ
นี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่
จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรง
กับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  

21.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

1.1 การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

ผูลงทุนกลุมที่ 1  ซึ่งหมายถึง ผูจองซื้อพิเศษ (ตามนิยามของประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 
เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2552 และที่แกไขเพิ่มเติม) และหรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และหรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน และหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว    

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 1 ภายใตดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยการจัดสรรดังกลาวนี้ตองไมทําใหสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูลงทุน
กลุมที่ 1 และหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวยรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้  และตองไมจัดสรรใหผู
ลงทุนกลุมที่ 1 และหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว เกินกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้ เทาที่ไมขัดกับประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ในขอ 1.1 บริษัทจัดการจะ
นําหนวยลงทุนที่เหลือดังกลาวไปรวมกับหนวยลงทุนที่จะเสนอขายใหแกผูลงทุนกลุมที่ 
2  เพื่อจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาวใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2  ตามวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือชี้
ชวน 
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1.2 การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2  

ผูลงทุนกลุมที่ 2 ซึ่งหมายถึง ผูจองซื้อทั่วไป  

ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกผูจองซ้ือทั่วไป บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1)   ขอกําหนดหรือเงื่อนไขการจองซื้อหนวยลงทุนขั้นต่ําของผูจองซื้อแตละรายตองไม
ต่ํากวา 50,000 บาท (หาหมื่นบาท)  และเพิ่มเปนทวีคูณของ 10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาท) 

(2)   กําหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมต่ํากวา 7 วัน 

(3)   จัดใหมีระบบในการจัดสรรหนวยลงทุนที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูจองซื้อหนวย
ลงทุน โดยตองกําหนดใหผูจองซื้อหนวยลงทุนจํานวนนอยไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนกอน 

(4)   การกําหนดเงื่อนไขหรือขอสงวนสิทธิในการจําหนายหนวยลงทุนตองไมมีลักษณะ
เปนการจํากัดกลุมผูจองซื้ออันทําใหไมมีการกระจายการจําหนายหนวยลงทุนอยาง
เพียงพอ 

(5) ประชาสัมพันธการขายหนวยลงทุนอยางกวางขวางเพื่อใหมีการกระจายขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยางแพรหลาย 

ในกรณีที่มีบุคคลใดซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายหนวยลงทุนนั้นแกผูจองซื้อ
ทั่วไปเพื่อนําไปขายตอ หรือเปนการซื้อขายหนวยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพยแบบไม
เปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอกําหนดใหบุคคลนั้น
ปฏิบัติใหเปนไปตามวรรคหนึ่งและขอ 21.2 (1) โดยอนุโลม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวน
ตามขอ 21.2 (2) (ข) และ (ค) ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1.2.1 จัดสรรหนวยลงทนุใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 ใบ
จองซื้อ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

1.2.2 ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ 1.2.1 ตามมูลคาขั้นต่ําของ
การจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
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จัดสรรใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 2 โดยใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) เพื่อ
ทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือกจากการสุมรายชื่อตามมูลคาขั้น
ต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยไมจําเปนตองแจง
ใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

1.2.3 จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ 1.2.1 ทุกราย 
โดยจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 10,000 บาท (หรือ 1,000 หนวย) ใหแกผู
ลงทุนกลุมที่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของ
โครงการที่เสนอขาย   

1.2.4 ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ 1.2.3 ทุก
รายไดในรอบใด บริษัทจัดการจะใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) เพื่อ
ทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่
จองซื้อ 

1.2.5 ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (1.2) บริษัท
จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือดังกลาวเพื่อเสนอขายใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ที่ยัง
ไมได รับการจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนที่ไดจองซื้อ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหผูลงทุนดังกลาวตองไมเกินกวา
อัตราที่กฎหมายกําหนด   

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดย
ไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

(3)  ผูจองซื้อรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อหรือนอยกวาที่จองซื้อไวตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรจากบริษัทจัดการหรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนโดยไมเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อ 
และยินยอมรับคนืเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรร
หนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 30 วันนับแตวันเสร็จส้ินการเสนอขายหนวย
ลงทุน 
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21.2 ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ัง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

1.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

1.1.1 เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล  เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ 
หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

1.1.2 เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไว
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวย
ลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

1.2 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกัน
เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
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(ข) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวใน
อาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมด
ในอาคารชุดนั้น 

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

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

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา 
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังตอไปนี ้   
(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมีการระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่
จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนสวน
สรุปขอมูลสําคัญ เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขาย
และจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลอืจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป 

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาว
อีกไมได  เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (ข)  
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ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่
เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวดวย 

 

22. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

22.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมา
จากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

22.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 

(1)   ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
จํานวนหนวยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอ
ขาย และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนตองไดรับคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของ
กองทุนรวม 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุน
มาประชุมไมนอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด 
ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปน
องคประชุม 

(2) ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

22.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 22.2 บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร 

22.4 ในการนับคะแนนเสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงตามขอ 22.2 (1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือ
หนวยลงทุนดังตอไปนี้มิได 
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(1) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม  
ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เจาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม  ใน
กรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมที่จะ
ใชหาประโยชน 

(3)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 
ในกรณีที่จะเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 
(5)   บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

แลวแตกรณี 
ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลง
ทุนเดิมบางราย  หากผูถือหนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด หามมิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว 

22.5  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 22.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรางโครงการที่จะแกไขเพิ่มเติม
และรางหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) เมื่อไดรับความเห็นชอลจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวย
ลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการ
ใหความเห็นชอบใหเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง 

22.6 กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเมื่อเกิดเหตุดังนี้  

(1)   เมื่อพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไม
เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  บริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวย
ลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจาก
การจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืน
เงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้น
จนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  
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(2)   เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนไดภายใน  6 เดือนนับจากวันที่สํานักงานรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุน โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหนวย
ลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาที่
เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแก
ผูจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

22.7 ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมไดมีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคืน
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยโดยใหนําความในขอ 20.5 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

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

- สําหรับเงื่อนไขของ   “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

 
23. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

23.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ หากบริษัท
จัดการประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการโดย
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเทานั้น 

(1) กองทุนรวมมีเงินลงทุนที่ไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ไม
รวมกําไร) 

(2) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไวลดลงจากการ
ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตดับัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 
23.2  ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาของหนวยลงทุนและปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน  

(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหนวยลงทุน  ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม 
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(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
และรายงานประจําปของกองทุนรวม เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได  โดยขอมูลดังกลาวตองมี
รายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียน  

(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุนที่ลดในแตละครั้ง  

(ค) วันปดสมุดทะเบียน และวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถือหนวยลงทุน 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับเงื่อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

 
24.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

24.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามที่ผูจองซื้อไดระบุในเอกสารการจองซื้อวาจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ใบหนวยลงทุน 

2. ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) 

3. หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (ถามี) 

24.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ขอมูลของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ใหถือเปนหลักฐานที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
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กรณีใบหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแกผูจองซ้ือที่แสดงความจํานง
ขอรับใบหนวยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

ในกรณทีี่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่มีรายการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความจํานงขอรับใบหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับแตวันจด
ทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลคาที่ตราไวของ
หนวยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผูถือหนวยลงทุนไมตองสงคืนใบหนวยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนหรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยสามารถขอเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิไดตามความประสงค เพื่อเปนหลักฐานการยืนยัน
การถือหนวย การทํารายการซื้อหรือขายคืน หรือโอนหนวยลงทุนของผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน  ใบหนวย
ลงทุน  และ/หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแกไข หรือเพิ่มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื่อนไขของเอก
สิทธิดังกลาวขางตน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใตขอบเขตตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

กรณีระบบไรใบหนวยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูจองซื้อหนวยลงทุนเพื่อ
เปนหลักฐานการยืนยันการถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตามผูจองซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถทํารายการขายหนวย
ลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ เวนแตผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการแจงความประสงคใหนายทะเบียนดําเนินการ
โอนหนวยลงทุนไปเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อหนวยลงทุน ซึ่งเปดไวกับบริษัทนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยเปนการลวงหนาหรือตามที่ผูจองซื้อแจงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกําหนด 

และในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไดแจงความประสงคใหนายทะเบียนดําเนินการโอนหนวยลงทุนไปเขาบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อหนวยลงทุน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยผานตลาดหลักทรัพยฯ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) หรือนํา
หนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อนั้นที่มีอยูกับ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแจงไวในใบจองซื้อหนวย
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ลงทุนหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือ
วาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

25. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  
และผูบริหารอสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

25.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

25.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจน
โครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัท
จัดการ และสัญญาตางๆ ไดทําขึ้น  

2)  สิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียนที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวม และ/หรือ
เลิกโครงการ ตามขอ ขอ 25.1.1 (5) และขอ 25.1.3 (2) และ (3)   

4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
แกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอ
ประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริษัท
จัดการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม
ตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนรวมไมสามารถจัดหา
บริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือส่ังการ  
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-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน 
และ/หรือส่ังการเปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของ
กองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและ
รักษาไวซึ ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั ้งนี ้จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายประกาศ
กําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย และหรือ
เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

25.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทุนรวมใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุนรวม  

(1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน 
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

(2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน ราง
สัญญา และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน และดูแลใหขอผูกพัน
และโครงการเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว โดยในกรณีที่
ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ 
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กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขขอผูกพันและ
โครงการโดยไมชักชา 

(3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการ
จัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือ
แจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกประชาชน และใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบ
รับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมีการ
เปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่
เปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย 

(ข) ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีการ
แจกจายขอมูลที ่เปนสาระสําคัญเกี ่ยวกับหนวยลงทุน และกองทุนรวม
ใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลที่เปนรายละเอียดโครงการ ให
บริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดูหรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตอง
เปนปจจุบัน 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนส้ินสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมี
หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุน
รองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัท
จัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทราบโดยไมชักชา และไมเกิน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ไดมี
มติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่
ในการจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน
ดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนบุคคลเดียวกัน 

(5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหา
ผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย ส่ังโอน และเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย 
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วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไป
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

(6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ  และเปนไปตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย   ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการ
ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(ก) บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนเพื่อ
การประเมินคา 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการ
เขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนตามที่กําหนด
ไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 
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(13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย
ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน   

(14) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามขอกําหนด 
เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

(15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย 
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

(17)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่
กําหนดไวในโครงการ  

3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

(1) จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

(2) แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทํา
หนาที่ดังตอไปนี้    

(ก) ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนาย
ไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

(ข) ผูจัดการกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ตามขอ 4.2  เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ทั้ งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่ อ ผู จั ดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  

(3) แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และ
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แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่
กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหนวยลงทุนของผูลงทุน
ตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมครั้งแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด   

(6) แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อประเมินคาและสอบทานมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้นจะตองอยูในบัญชีรายชื่อที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว จะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) แตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน
รวม  

(9) แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีของ
กองทุนรวม และแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือ
หนวยลงทุนและหนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน เมื่อยุติหรือเลิก
กองทุนรวม  

(11) แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเชน ผูควบคุมงาน
กอสราง ผูเชี่ยวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  
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4)  การดําเนินการอื่นๆ  

(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการ
เปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต
วันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

(2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียน
ทรัพยสินกองทุนรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

(4) ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ
และนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

(5) จัดให มีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวย
ลงทุน  

(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการ
ลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการจัดสงเอกสารหรือแจงผานระบบขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพย ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลัง
จากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนตาม
ขอ 27.3 อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคญั  

(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่
มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปการเงิน และสงรายงานดังกลาว
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ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินรอบปบัญชี 

(10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคาพรอม
ดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และให
สํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

(11) จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา  

(ก) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  และสัญญา
ซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา  หรือใหสิทธิในอสังหารมิทรัพย แลวแตกรณี 

(ข) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล
ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวดวย 

(12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(ก) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทํา
สัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงตั้งบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี 

(ข) สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) 
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ ส่ังใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิเชน 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง 
จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง และ/
หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถามี) และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมี
อํานาจตามกฎหมายรองขอ  

(14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่ เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน
และสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไว
ในที่ เปดเผย  ณ  ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแล
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ผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูล
จะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสง
ใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

(15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน
รวม ตามที่เห็นสมควร  

(16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรพัยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

25.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อไดรับการ
อนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ ผูถือหนวย
ลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอย
กวา 90 วัน โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการ
ประกอบหนาที่บกพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนจะตอง
จายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตาม
จํานวนที่คํานวณไดจากระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 5  ป ทั้งนี้ คาชดเชยดังกลาวเมื่อรวม
กับคาธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนรวมไดชําระไปแลวจะมีมูลคารวมไมเกิน 5 ป โดยใหใช
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการคํานวณ    

ตัวอยาง หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนรวมบริหารไปแลวเปน 
เวลาดังนี้  

• 1 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 4 ป      

• 2 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 3 ป     
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• 3 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 2 ป     

• 4 ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 1 ป  

• ตั้งแต 5 ปบริบูรณ กองทุนรวมไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแก
บริษัทจัดการ 

2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และหรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับ
ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลให
เปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตอง
แจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรหรือผานระบบขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอ
บริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความ
ประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง  ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้ง
บริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ   

3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ 
การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหนวย
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือ
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวม
ตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรหรือ
ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  วาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป 
(ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือ
หนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม
เอง ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 
วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 

 - 110 – 
  

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

อยางไรก็ดี  บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการ
จนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

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

 

25.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง 
ผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัท
จัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตาม
หนาที่ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอัน
ควรที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อ
ไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 
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(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปน
จริงใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมให
เปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดง
การรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผูดูแล
ผลประโยชนสามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการ
จัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมอื่นนนั้นไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให
เปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 
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25.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 

(1) ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

(ก) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่
ไดตกลงกัน 

(ข) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

(ค) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

(2) ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(ก) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ
ใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

(ข) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผน
ทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน 

(ค) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

(3) ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ไดตกลง
กัน 

(ข) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

(ค) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

25.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(1) ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญาแตงตั้ง  
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(2) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  

(3) จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุนรวม เปนตน 

(4) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย   และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
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25.5 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

(1) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ  ที่
ไดตกลงกัน 

(2) ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

(3) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 
 
 

26.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

26.1 คาธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

- ในการเสนอขายครั้งแรก : ไมมี 

- ในการเพิ่มเงินทุน : อัตราไมเกินรอยละ 0 .50     ของราคาที่เสนอขายตอ
หนวยลงทุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน)  โดย
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุนพรอมการชําระเงินคาส่ังซื้อหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนหรือ
ลดหยอนคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนได
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

(2) คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขาบัญชีนั้นๆ ตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด  

(3) คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด     

(4) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 

(5) อื่นๆ ระบุ  
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5.1  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

5.2  คาใชจายอื่น ๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการ
ใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 26.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดทํานองเดียวกัน  

26.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1) คาธรรมเนียมการจัดการ  

บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกิน
รอยละ 2.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิซึ่งไมรวมรายการบัญชีเงินกูที่เปนภาระผูกพันระยะยาว
ที่ตองชําระใหแกเจาหนี้ของกองทุนรวมซึ่งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการเปนรายเดือนทุกวันสุดทายของ
เดือนและเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีกองทุนเปนรายเดือน ทั้งนี้ ไมต่ํากวา
3,000,000 บาทตอป   

(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 
0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไมรวมรายการบัญชีเงินกูที่เปนภาระผูกพัน
ระยะยาวที่ตองชําระใหแกเจาหนี้ซึ่งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
โดยบริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนเปนรายเดือนทุกวันสุดทายของเดือน
และเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีกองทุนเปนรายเดือนทั้งนี้ ไมต่ํากวา 300,000 
บาทตอป  

ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนรวม
ได เชน คาใชจายในการเดินทาง และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน 10,000 บาทตอ
ครั้ง 

(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไมรวมรายการบัญชีเงินกูที่เปนภาระผูกพันระยะยาวที่
ตองชําระใหแกเจาหนี้ซึ่งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ไมต่ํา
กวา 300,000 บาทตอป 

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  
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ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังนี้ 
(ก) คาตอบแทนฐานในอัตรารายเดือนเทากับจํานวนรวมของ (ก) รอยละ 1.00 ของรายไดจากการดําเนินงาน

รวม และ (ข) รอยละ 5.75 ของกําไรจากการดําเนินงาน และ 
(ข) คาตอบแทนพิเศษรายปในอัตราเทากับรอยละ 30 ของสวนตางของ (ก) กําไรจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

จริง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป  ทั้งนี้ จะไดรับคาตอบแทนพิเศษ
เฉพาะในกรณีที่กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปในแตละปไมต่ํากวา (ค) กําไร
จากการดําเนินงานสําหรับการคํานวนคาตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไวในสัญญา 

และเปนไปตามสัญญาที่เกี่ยวของระหวางกองทุนรวมและผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ทั้งนี้ คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยทั้ง 2 ประเภท ไมไดกําหนดโดยการเปรียบเทียบอัตราที่เรียกเก็บ
โดยทั่วไป  สําหรับคาตอบแทนฐาน บริษัทจัดการพิจารณาโดยอิงกับคาใชจายที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
จะตองรับผิดชอบประมาณ 13 – 14 ลานบาทตอปตออาคาร จึงไดกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเพื่อให
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับเงินตอบแทนที่เพียงพอกับคาใชจายเพื่อรักษาระดับคุณภาพในการบริหาร
อาคาร นอกจากนี้ การที่คิดเปนคาธรรมเนียมดังกลาวแบงเปนรอยละของรายไดและรอยละของกําไรนั้น เปน
เหตุจูงใจเพื่อกระตุนใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งหารายไดเพิ่มหรือลดคาใชจายใหกับกองทุนรวม ซึ่งกองทุน
รวมจะไดรับผลประโยชนที่ดีกวาการกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเปนแบบคงที่ 
สําหรับคาตอบแทนพิเศษรายปนั้น เนื่องจากบริษัทจัดการมีการกําหนดเพิ่มเติมเพื่อที่จะสรางเหตุจูงใจให
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยสรางกําไรใหไดสูงกวาที่บริษัทจัดการไดคาดการณไวในชวงการจัดตั้งโครงการ ทั้งนี้ 
คาตอบแทนดังกลาวจะมีการคํานวณขึ้นเฉพาะในกรณีที่กําไรจากการดําเนินงานในแตละปสูงกวากําไรที่ทาง
บริษัทจัดการไดประมาณการไวตลอดอายุสิทธิการเชาเพื่อใชในกําหนดมูลคาซื้อหรือเชาทรัพยสิน ดังนั้น 
กองทุนรวมจะไดรับผลประโยชนจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นหากผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถบริหารใหได
กําไรสูงถึงระดับที่ทําใหไดรับคาตอบแทนพิเศษนี้  ทั้งนี้ อัตรารอยละ 30 ดังกลาวเปนผลมาจากการตอรอง
ระหวางบริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยไมไดอิงเปรียบเทียบกบัอัตราที่เรียกเก็บโดยทั่วไป   

(5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม   
ตามที่จายจริง 

(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  
(ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก : ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 
(ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละครั้ง 
(ค) กรณีอื่นๆ : ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป 

(7) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย (ทั้งสวนของผูจัดการการจัดจําหนาย และผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน) 
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย  

(8) คาเบี้ยประกันภัย 
ตามที่จายจริง 

(9) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 
ในอัตราไมเกิน 20,000 บาท ตอครั้ง ตอคน หรือในจํานวนอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน 

(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 
ในการเสนอขายครั้งแรก 
ไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน 
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ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

- กรณีกองทุนรวมมีการเพิ่มทุนในแตละครั้ง : ไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาทุนจดทะเบียนที่
จะเพิ่ม 

- คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุน
รวม หรือการประชาสัมพันธอื่นใดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .กําหนด : 
ตามอัตราที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
วันส้ินปบัญชีของปบัญชีกอนหนาซึ่งไมรวมรายการบัญชีเงินกูที่เปนภาระผูกพันระยะยาวที่
ตองชําระใหแกเจาหนี้ 

(11) อื่นๆ (ระบุ) 

คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม ไดแก 

11.1 คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจัดตั้ง
กองทุนรวม และจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน คาที่
ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทําเอกสารสัญญา และคา
แปลเอกสาร เปนตน 

11.2 คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

11.3 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

11.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย  

11.5 คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิซึ่ งอสังหาริมทรัพย  หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่ง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือราคาที่ไดมาหรือราคาคาเชาคงเหลือ
ตามสัญญาเชา 

11.6 คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย ทรัพยสิน 
หลักทรัพยของกองทุนรวม เชน คาใชจายในการจําหนายหรือโอนสิทธิ คาธรรมเนียมการโอน 
เปนตน 

11.7 ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใดๆ ที่ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย  หรือ
อสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของ
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คาซื้อขายหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขาย
หลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอน
หลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน  

11.8 คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 

11.9 คาธรรมเนียม และหรือ คาใชจายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม คาธรรมเนียม
ผูสอบวิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน คาใชจายจัดทํารายงาน 
หรือบทวิจัย 

11.10 คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาใชจายทางการตลาด รวมถึง
คาโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คา
น้ํามัน เปนตน 

11.11 คาใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

11.12 คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือกอสรางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของที่กองทุนรวมลงทุนไวหรือมีไว 

11.13 คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม เชน คาใชจายใน
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน เปนตน 

11.14 คาใชจายเกี่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและคาใชจาย
ตางๆ ที่ เกี่ยวของกับหนวยราชการ เชน คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาอากรแสตมป 
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน เปนตน 

11.15 คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม หรือคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา
ผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม เชน คาใชจายตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของกับ 
และ/หรือเพื่อประโยชนในการเขาลงทุนของกองทุนรวม คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวย
ลงทุน คาพิมพแบบพิมพตางๆ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียม ในการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน คาประกาศหนังสือพิมพ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด เปนตน 

11.16 คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยที่อยู
ระหวางการกอสราง) 
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11.17 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระ
หนี้ใดๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวยโดย
ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

11.18 คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

11.19 คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

11.20 คาจัดทําและจัดพิมพใบจองซื้อหนวยลงทุน หนังสือชี้ชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวย
ลงทุน รายงานประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

11.21 คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตางๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึง
ผูถือหนวยลงทุน 

11.22 คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน เชน คา
โทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เปน
ตน  

11.23 คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน เชน คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คา
โทรสาร เปนตน 

11.24 คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 
การขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

11.25 คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่กอขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนตาม
หนาที่เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

11.26 คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม 

11.27 คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของกองทุนรวมและ
บริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน คาใชจายใน
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การดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือ
เมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดี
ทางศาล คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจดจํานอง 
คาปลดจํานอง คาใชจายในดานนิติกรรม คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

11.28 คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการและหรือ
ผูดูแลผลประโยชน 

11.29 คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายที่สมควรที่เกิดขึ้นแกกองทุน หรือเกิดขึ้นแกบริษัทจัดการอัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 26.2 เปนอัตราตามที่จายจริง และเปนอัตราโดยเฉลี่ยที่เรียกเก็บทั่วไปของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเปนคาใชจายที่ มีภาระตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 26.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ ซึ่งวิธีการคํานวณไดกําหนดไวใน
ขอดังกลาวแลว และคาธรรมเนียมดังกลาวจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจายจากบัญชี
ของกองทุนรวมเปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 26.2 (4) – (11) ในงวดเดียว 
หรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม จะเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

(1) การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 26.1 และขอ 26.2 โดยนี้
ตราบเทาที่คาธรรมเนียมที่เปล่ียนแปลงดังกลาว ไมเกินอัตราที่ระบุไวในขอ 26.1 และขอ 26.2 นี้ อยางไรก็ดีใน
การเรียกเก็บเพิ่มหรือลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่
เปดเผยของบริษัทจัดการ  
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 (2) การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายตามขอ 26.1 และขอ 26.2  โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 2.1  กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

 2.2  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ 2.1 ขอ 2.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม และ /หรือคาใชจายดังกลาว
ขางตน นับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

 
27. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

และมูลคาหนวยลงทุน 

27.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณ ี ทั้งนี้  มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรอง
วาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งโดยมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

27.2 การเปดเผยขอมูลตามขอ 27.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและปดประกาศ
ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผย
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย 

27.3 ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 27.1 อันมีผลกระทบ
ตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผย
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 27.2 และหากเหตุการณหรือการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 27.2 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาว
โดยพลัน 
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27.4 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

27.5 การใชตัวเลขทศนยิมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหนงโดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวิธีการขางตน บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 27 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทนุของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศเปน
การคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนด
มูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของทรัพยสิน
หลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

 
28. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

28.1 รายงานของกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

28.2 รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปน
สาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแล
ผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

เมื่ อหน วยลงทุนของกองทุนรวมได รับอนุ มัติ ให เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย 
หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

28.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทนุรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนา
ของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
เปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวบริษัทจัดการ
จะแจงความคืบหนาขางตนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

 
29. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 

29.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2) กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

29.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ 

 - 123 – 
  

(1) ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
(2) ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

29.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับ
แตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

29.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 

29.5  บริษัทจัดการจะสงสําเนารายงานการประเมินคาทรัพยสินและรายงานการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

30. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
31.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

31.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

31.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ
จัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้  บริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

31.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเทานั้น  

31.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑที่
ระบุไวในโครงการนี้ 

31.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ 

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยเปนไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ และการนับมติดังกลาว จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ระบุไวในโครงการนี้ 

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ 
 
32. การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

32.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําส่ัง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงการและหนังสือชี้ชวน  

อยางไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน หรือ 
เปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง ที่ใชอยูในปจจุบัน  บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง ที่เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตามที่
ไดรับความเห็นชอบหรือการสั่งการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  

32.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป  
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หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิไดกระทําโดยมติ
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะตองได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 25  “สิทธิ หนาที่ 
และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน  ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย” หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 26 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก
เก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวย
ลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุนรวม มติดังกลาวจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่
ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุนรวม (แลวแตกรณี) ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้ การดําเนินการ
ตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุนจะตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข 
หรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสง
หนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน 

ทั้ งนี้  บริษั ทจั ดการจะแจ งการแก ไข เพิ่ ม เติ ม โครงการหรื อวิ ธี การจั ดการกองทุ นรวมไปยั ง 
ผูถือหนวยลงทุนทุกรายหรือผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย (โดยไมชักชาและไมเกิน 10 วันทําการ) และ
จะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติแกไขหรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวย
ลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน” 
 

33. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

33.1 เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 
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33.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาของหนวยลงทุนโดย เลิกกองทุนรวม
ในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

33.3 บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวใน
โครงการได เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการตามขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 

33.3 เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม 

33.4 เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 6 

- เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุน
รวม เชน กองทุนรวมขาดสภาพคลอง  กองทุนรวมไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการ หรือ
ผูดูแลผลประโยชนลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนอื่นมารับหนาที่แทนได
ในระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 25.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” และขอ 11.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชน” เปนตน 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได เมื่อบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปใดๆ หรือมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน การเจรจา
ในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จนเปนเหตุใหกองทุนรวม
ไมสามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม จากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําส่ังศาล เปนตน  
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34. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผู
ชําระบัญชีเพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจายเงินหรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละ
รายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จ
ส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชี
เสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหาก
ปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบัญชี  ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร 
หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  ทั้งนี้  ผูชําระบัญชีอาจมอบหมายใหบริษัท
จัดการเปนผูดําเนินการได 

อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี 
บริษัทจัดการ  และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว
ตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ    

35. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

มี 

36. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึง
การไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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37. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวย
ลงทุน   

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ใน
การดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การแตงตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ตองจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม  

2. เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 32.1 หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดย
การประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณ
อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไขหรือภายใน 15 วันนับ
จากวันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือ
หนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกลาวไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคนเปน
ลายลักษณอักษรหรือผานระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
อยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโดยผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนนั้น ผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมจะตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเปนองคประชุม  

อยางไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไม
นอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุม
ดังกลาวตองหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม และตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่ม
ทุนดังกลาว ตองมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
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ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และ/หรือ  

ข. เพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดี และมีความ
พรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

38. อื่นๆ 

38.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใช
บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี 

38.2 การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน 

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวใน
ขอ 4.1 ขอ 4.2  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการให
เชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการ
ดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ  และหรือ
เพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนรวมอาจดําเนินการกอสราง
หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่
บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการ
ขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

38.3  ผูดูแลสภาพคลอง 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 
หรือ บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 
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ใหเปนผูดูแลสภาพคลองใหแกหนวยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อทําหนาที่ซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
รักษาสภาพคลองของหนวยลงทุนของกองทุนรวมได 

38.4  การขอสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนที่ขัดตอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ /หรือจรรยาบรรณ หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลใหกองทุน
รวมเสียหาย หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุน
รวม 

38.5  การประกาศแกไขหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ไดมีการประกาศแกไขหลักเกณฑเงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะดําเนินการ และแกไขโครงการให
สอดคลองกับประกาศฉบับแกไขดังกลาว โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรถึงการแกไขโครงการ 
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ตัวอยางแสดงการประมาณการการทยอยคืนเงินลงทนุ ของกองทุนรวม 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไพรมออฟฟศเปนกองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่ง
มูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลือ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมลดลงดวย และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมได
ลงทุนไว  มูลคาหนวยลงทุนจะลดลงจนถึงศูนยบาท และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืน
เงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุน อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุน 
พรอมกับการจายเงินปนผล หรือจายคืนเฉพาะเงินลงทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได  
ดังนั้น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาใจถึงองคประกอบของกระแสเงินสดที่ไดรับจากการลงทุนในกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไดอยางชัดเจน บลจ.ไทยพาณิชยไดแสดงตัวอยางการประมาณการเงินลงทุน 
(เงินตน) ที่จะถูกทยอยคืนและอัตราเงินปนผลสุทธิ (ผลตอบแทนจริง) ที่ไดรับในแตละป โดยใชการประมาณ
การจายคืนเงินลงทุน (เงินตน) แบบเสนตรงตามอายุสัญญาของแตละอาคาร โดยมีตัวอยางการคํานวนดังนี้  
ตัวอยางวิธีการคํานวน การประมาณการการทยอยคืนเงินลงทุนของกองทุนดวยวิธีการแบบเสนตรง (หลัก
ความระมัดระวัง)  
1. ผูถือหนวยลงทุน ซื้อหนวยลงทุนตามมูลคาที่ตราไว เทากับ 10 บาท ซึ่งแบงเปนเงินลงทุนใน สิทธิการเชา
อาคารสมัชชาวาณิช 2  = 5.6 บาท (1,918 ลานบาท หารดวย 3,420 ลานบาท) และ โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร 
= 4.4 บาท(1,502 ลานบาทหารดวย 3,420 ลานบาท) 

2. ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน) ของสิทธิการเชาอาคารสมัชชาวาณิช 2  ที่จะถูกทยอยคืนมีคาประมาณ 0.187
บาทตอป (5.6 บาท หารดวย 30 ป) และ ของสิทธิการเชาอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ที่จะถูกทยอยคืนมีคาประมาณ 
0.317บาทตอป (4.4 บาท หารดวย 13 ป 10เดือน)  
จากขอมูลขางตน ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน) ที่จะถูกทยอยคืนในชวงตั้งแตเริ่มลงทุนจนถึงชวง13 ป 10 
เดือน  จะมีคาประมาณ 0.504 บาทตอป(0.187 บวก 0.317) หรือ ประมาณ 5.0% ตอป และ ในชวงหลังจาก
13 ป 10 เดือน จนครบ 30 ป  จะมีคาประมาณ 0.187 บาทตอป หรือ ประมาณ 1.9% ตอป ดังนั้น อัตราเงิน
ปนผลสุทธิ (ผลตอบแทนจริง) ที่ไดรับในแตละปจะเทากับ กระแสเงินสดรับหักดวยประมาณการเงินลงทุน (เงิน
ตน)ที่จะถูกทยอยคืน 
คําเตือน 

การใชวิธีการคํานวณแบบเสนตรงขางตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูลงทุนทั่วไป สามารถทาํความเขาใจ เกี่ยวกับ 
วิธีการแสดงผลการดําเนินงานเปนการทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) ซึ่งจะเนนลงทุนในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย ไดอยางชัดเจน และเขาใจงายขึ้น โดยแสดงใหเห็นถึงเงินลงทุน (เงินตน) ที่ถูกทยอยคืนใน
แตละปเปนจํานวนเทาไร เพื่อใหผูลงทุนทั่วไปสามารถประมาณการณอัตราเงินปนผลสุทธิ (ผลตอบแทนจริง)   
ที่ไดรับในแตละป อยางไรก็ตาม การประยุกตใชวิธีลดทุนแบบเสนตรงอาจมีความแตกตางจากแนวทางของ
มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และกฎระเบียบ และ/หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.               
ที่ประกาศใชปจจุบัน และอนาคตได 










































