หนังสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์

จัดทําโดย
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

หน่ วยลงทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์ ”
มูลค่ าโครงการ
970,000,000 บาท
จํานวน
97,000,000
หน่ วย
มูลค่ าที2ตราไว้ หน่ วยละ
10
บาท
จองซือขันตํ2า 1,000 บาท (หนึ2งพันบาท)
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก
วันที2 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2555
คําเตือน
การลงทุนในหน่ วยลงทุนย่ อมมีความเสี2ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน
ก่ อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีชวนอย่ างรอบคอบ
เพื2อประกอบการตัดสินใจ และควรเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลต่อไปในอนาคต
หนังสือชีชวนฉบับนีรวบรวมข้ อมูล ณ วันที2 22 พฤศจิกายน 2555
(โปรดเก็บหนังสือชีชวนนีไว้ เป็ นคู่มือ)

0

คําจํากัดความ
ในโครงการฉบับนี ' เว้ นแต่เนื 'อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื,น คําจํากัดความต่างๆ ให้ มีความหมายตามที,ได้ ใ ห้ ไว้
ดังต่อไปนี '
โครงการ

หมายถึง โครงการจัด การกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า เอ็ ม เอฟซี อิ น ดัส เตรี ย ล
อินเวสเมนท์

กองทุนรวม หรื อกองทุน

หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่ วยลงทุ น ของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า เอ็ม เอฟซี อิน ดัส เตรี ย ล
อินเวสเมนท์

บริษทั จัดการ

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กฎ ระเบียบ คําสัง, หนังสือเวียน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสือผ่อนผันและกฎหมาย
อื,นใดที,เกี,ยวข้ อง ทั 'งที,มีอยู่ในปั จจุบนั และที,ได้ แก้ ไขเพิ,มเติม

ผู้จดั การกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.
25/2552 เรื, อง หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที, 28 กรกฎาคม 2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม ซึง, มีหน้ าที,ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไป
ซึง, อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์รวมทั 'งมีหน้ าที,อื,นใด และมีคุณสมบัติ
รวมถึงไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที,กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง
กําหนด

ผู้จดั การกองทุน

หมายถึง ผู้จัดการกองทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง
หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28
กรกฎาคม 2552 และที,แก้ ไขเพิม, เติม ซึง, มีหน้ าที,ตดั สินใจลงทุนหรื อ จํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ, ง
หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื,นใดที,มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื,น ตามที,กําหนดไว้ ในประกาศ สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.
25/2552 และที,แก้ ไขเพิม, เติม เพื,อการ บริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึง, เป็ นผู้สอบบัญชีที,อยู่ในบัญชีรายชื,อที,ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี และที,ได้ แก้ ไขเพิ,มเติม

ผู้สนับสนุนการขาย

หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที,บริษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที,ขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน
กองทุน

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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ที,ปรึกษา

หมายถึง บุคคลที, รับให้ คําปรึ กษาหรื อคํ าแนะนํ าแก่บริ ษัทจัด การเกี, ยวกับการลงทุนหรื อจํ าหน่าย
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ ม ทรัพย์ที,ไ ด้ มาจากการลงทุนซึ,งมีหน้ าที, คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม
ตามที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง นิ ติ บุ ค คลที, ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท จั ด การให้ ทํ า หน้ า ที, ใ นการบริ ห ารหรื อ จัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน ซึง, มีหน้ าที, คุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที,กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง
กําหนด

บริษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน หมายถึง บริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึง, เป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที,อยู่ใน
บัญชีรายชื,อที,ไ ด้ รับความเห็นชอบจากสํ านักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และที,ได้ แก้ ไขเพิ,มเติม
ผู้จองซื 'อทัว, ไป

หมายถึง ผู้ลงทุนที,จองซื 'อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการทัว, ไปตามที,ระบุไว้ ในหนังสือชี 'ชวน และมิใช่บุคคล
ดังต่อไปนี '
(1) ผู้จองซื 'อพิเศษ และ
(2) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะ
ลงทุน

ผู้จองซื 'อพิเศษ

หมายถึง ผู้ลงทุนที,จองซื 'อหน่วยลงทุนที,จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นพิเศษกว่าผู้จองซื 'อทัว, ไป
อาทิเช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันวินาศภัย
หรื อบริษัทประกันชีวิต สภากาชาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ เป็ นต้ น ทั 'งนี '
ตามรายละเอียดที,กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ผู้จองซื 'อประเภทกองทุน

หมายถึง ผู้จองซื 'อพิเศษที,เป็ นบุคคลดังต่อไปนี ' กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนสํารอง
เลี 'ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนรวมที,จดั ตั 'งขึ 'นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึง, เป็ นกองทุนรวมที,เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว, ไป

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง กลุ่มบุคคลเดี ยวกันตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.25/2552 เรื, อ ง
หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28
กรกฎาคม 2552 และที,แก้ ไขเพิม, เติม

การประเมินค่า

หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ของกองทุนรวมเพื, อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่างเต็ม
รู ปแบบ ซึง, ต้ องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื,อนไข
และข้ อจํากัดทางกฎหมาย ข้ อจํากัดอื,นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์
ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื,นที,เกี,ยวข้ อง รวมทั 'งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพที,เป็ นอยู่

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเกี,ยวกับมูล ค่าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิการเช่ าอสัง หาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวม โดยมิได้ มีการสํารวจทรัพย์สิน
รายงานการประเมินค่า

หมายถึง รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึง, ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี,ยวกับการประเมินค่า
หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่ า โดยมี ผ้ ู ประเมิ น หลั ก ตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื,อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ.2552 เป็ น
ผู้ลงลายมือชื,อในรายงานดังกล่าว

บุคคลที,เกี,ยวข้ อง

หมายถึง บุคคลที,เกี,ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที, สน. 29/2549 เรื, อง การกระทําที,อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
การจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ลงวันที, 19 กรกฎาคม 2549 และที,แก้ ไข
เพิม, เติม

บุคคลที,เกี,ยวข้ องกับ
บริษทั จัดการ

หมายถึง บุคคลที,เกี, ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.
25/2552 เรื, อง หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที, 28 กรกฎาคม 2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม

รายได้ ประจํา

หมายถึง รายได้ ที,เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติประจําที,กองทุนรวมได้ รับเนื,องจากการให้ บุคคลอื,นใช้
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริ การ เป็ นต้ น และให้ หมายความรวมถึง
ดอกเบี 'ยของรายได้ ดงั กล่าวด้ วย

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การดูแ ลรั กษาให้ อ สังหาริ ม ทรั พย์ ข องกองทุน รวมอยู่ใ นสภาพที, ดี แ ละพร้ อมที, จ ะใช้ ห า
ผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าว
ด้ วย ตามที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด
มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด เมื,อสิ 'นวันทําการ
ที,คํานวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหักด้ วยหนี 'สิน

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน หมายถึง จํานวนเงินทุนที,กองทุนระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็ นกองทรัพย์สินไว้ กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี 'ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรื อ
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ชื2อบริ ษัทจัดการ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
: เลขที, 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั 'น G และชั 'น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

ที2อยู่

1. ชื2อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื,อโครงการ (ไทย)

: กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ทธิ ก ารเช่ าเอ็ม เอฟซี อิ น ดัส เตรี ย ล
อินเวสเมนท์

1.2

ชื,อโครงการ (อังกฤษ)

: MFC Industrial Investment Property and Leasehold Fund

1.3

ชื,อย่อ

: M-II

1.4

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 'อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเพื,อให้ รับหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5

ลักษณะโครงการ

: ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

: อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

: ไม่กําหนดอายุโครงการ

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที2ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที2เสนอขาย
และมูลค่ าขันตํ2าในการจองซือ
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

: ไม่เกิน 970 ล้ านบาท (เก้ าร้ อยเจ็ดสิบล้ านบาท)

เงื,อนไขอื,นๆ

: ในกรณี ที, บ ริ ษัท จัดการระดมทุน ได้ ตํ,า กว่าจํ านวนเงิ นทุน ของโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะพิจารณากํ าหนดขนาดของกองทุนที, จะ
นําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุน
ในทรัพย์สินบางส่วนได้ ตามที,บริ ษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี ' บริ ษัท
จัด การอาจจะมีก ารจัดสรรหน่ว ยลงทุนและคื นเงินค่ าจองซื อ' บางส่ วน
ให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนได้

2.2

จํานวนหน่วยลงทุน

: 97,000,000 หน่วย (เก้ าสิบเจ็ดล้ านหน่วย)

2.3

มูลค่าที,ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน

: 10 บาท (สิบบาท)

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

: ระบุชื,อผู้ถือหน่วยลงทุน

2.5

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก
(1)

จํานวนเงินทุนที,เสนอขาย

: 970 ล้ านบาท

(2)

จํานวนหน่วยลงทุนที,เสนอขาย : 97,000,000 หน่วย

(3)

ราคาของหน่วยลงทุนที,เสนอขาย : 10 บาท (สิบบาท)

(4)

มูลค่าขั 'นตํ,าของการจองซื 'อ

: 1,000 บาท (หนึง, พันบาท)
และเพิม, เป็ นทวีคูณของ 100 บาท (หนึง, ร้ อยบาท)
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื,อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั,วไป โดยนําเงินที,ได้ จากการระดมเงินทุนไปซื 'อและ/หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี,ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ที,กองทุนได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อดําเนินการอื,นใดเพื,อ
ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื,อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน
อื,นและ/หรื อหลักทรั พย์ อื, นและ/หรื อการหาดอกผลอื,นโดยวิธีอื,นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้ องกําหนด
4. นโยบายการลงทุน
4.1

การลงทุนครั 'งแรก
กองทุน รวมจะเข้ าลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พย์ และสิท ธิก ารเช่าอสังหาริ ม ทรั พย์ ซึ,ง จะประกอบด้ วย อาคารโรงงาน
อุตสาหกรรมของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 แห่ง และของบริษัท โทเทิล อินดัส
เตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด จํานวน 1 แห่ง โดยอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน
แบ่งเป็ น
(1)

ทรั พย์สินที,กองทุนรวมมีกรรมสิทธิdในที,ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 2 แห่ง เนื 'อที,รวม 28 ไร่ 2 งาน 6.90
ตารางวา ได้ แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีโรงงานจํานวน 12 โรง เนื 'อที, 22 ไร่ 3 งาน
80.0 ตารางวา และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีโรงงานจํานวน 2 โรง เนื 'อที, 5 ไร่ 2 งาน 26.90
ตารางวา รวมจํานวนโรงงานที,จะซื 'อจาก บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ทั 'งสิ 'น 14 โรง

(2)

ทรัพย์สินที,กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าและเช่าช่วงในที,ดินและเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิdในอาคารโรงงาน จํานวน 1
แห่ง เนื 'อที,รวม 29 ไร่ 1 งาน 46.09 ตารางวา ได้ แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดย
กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิการเช่าที,ดินจากบริษัท โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด ที,มีอายุสญ
ั ญาเช่า
คงเหลือประมาณ 21 ปี (สัญญาสิ 'นสุดวันที, 23 มิถนุ ายน 2576) เนื 'อที, 28 ไร่ 66.09 ตารางวา และรับโอนสิทธิ
การเช่าช่วงจากบริ ษัท โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด ที,มีอายุสัญญาเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 6 ปี
(สัญญาสิ 'นสุดวันที, 31 ธันวาคม 2561) เนื 'อที, 1 ไร่ 80 ตารางวา ทั 'งนี ' กองทุนรวมจะทําสัญญาเช่าและเช่าช่วง
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยตรง ส่วนอาคารโรงงานกองทุนรวมจะซื 'อจากบริ ษัท โทเทิล
อินดัสเตรี ยล เซอร์วิสเซส จํากัด จํานวน 18 โรง ซึง, ตั 'งอยู่บนที,ดินแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
อนึง, ที,ดินเนื 'อที, 1 ไร่ 80 ตารางวาข้ างต้ น การท่าเรื อแห่งประเทศไทยเป็ นผู้มีกรรมสิทธิdในที,ดินดังกล่าว โดยได้
ปล่อยเช่าให้ แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื,อใช้ ในการบริ หารจัดการที,ดินในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังไปในแนวทางเดี ยวกัน โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ปล่อยเช่าช่วงให้ แก่บริ ษัท
โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วสิ เซส จํากัด เพื,อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีอายุสญ
ั ญา
เช่าช่วง 15 ปี 6 เดือน 7 วัน (สัญญาเช่าช่วงสิ 'นสุดวันที, 31 ธันวาคม 2561)
ทั 'งนี ' ก่อนที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที,ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นั 'น บริษทั โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วสิ เซส จํากัด จะทําการโอนสิทธิสัญญาเช่าและเช่าช่วงที,ดินทั 'งหมดให้ แก่
กองทุน (ตามสัญ ญาเช่ า ที, ดิ น เพื, อ ประกอบกิ จ การอื, น ที, เ ป็ นประโยชน์ ห รื อ เกี, ย วเนื, อ งกับ กิ จ การในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ฉบับลงวันที, 25 เมษายน 2546) ซึ,งบริ ษัท โทเทิล อินดัส เตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด
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ได้ ทําไว้ กบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรื อการท่าเรื อ
แห่งประเทศไทย (แล้ วแต่กรณี) ได้ ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที,ดินดังกล่ าว ทั 'งนี '
กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้เช่าและผู้เช่าช่วงที,ดินดังกล่าวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแทน โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ าสิ น' สุดในวัน เดี ย วกัน กับ สัญ ญาเช่ า ที, ดิน เพื, อ ประกอบกิ จ การอื, นที, เ ป็ น
ประโยชน์หรื อเกี,ยวเนื,องกับกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ฉบับลงวันที, 25 เมษายน 2546 อย่างไร
ก็ตาม ในปี สุดท้ ายก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าที,ระบุข้างต้ นแล้ ว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ให้
คํามัน, ต่อกองทุนรวมว่ามีสิทธิที,จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ โดยให้ กองทุนรวมแจ้ งความประสงค์ในการต่ออายุเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ
อนึง, ในกรณีที,กองทุนรวมไม่ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการส่งมอบทรัพย์สิน
คืนให้ แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามเงื,อนไขที,ระบุในสัญญาเช่า โดยการดําเนินการดังกล่าวจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื,องจากการดําเนินการรื อ' ถอนสิ,งปลูกสร้ างที,เป็ นโครงสร้ างเหล็กประเภทอาคาร
โรงงานสําเร็จรูปให้ เช่าจะไม่มีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ เพราะผู้ประกอบการสามารถนําซากเหล็กที,ได้ จาก
การรื อ' ถอนไปชดเชยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในเบื 'องต้ นกองทุนมีเจตนารมย์ที,จะเช่า
และเช่าช่วงที,ดินจากการนิคมอุตสาหกกรรมแห่งประเทศไทยต่อ โดยมีนโยบายที,จะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวอย่างต่อเนื,อง ทั 'งนี ' เพื,อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้ ทําการประเมินค่าใช้ จ่ายในการรื 'อถอนอาคารโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่า
บนที, ดินที,เช่าดังกล่าวข้ างต้ น โดยมี สมมติฐานว่าไม่มี ค่าใช้ จ่ายในการรื อ' ถอนอาคารโรงงานสํ าเร็ จรู ป โดย
ค่าใช้ จ่ายในการรื อ' ถอนมีมลู ค่าเท่ากับหรือน้ อยกว่ารายได้ จากการขายวัสดุที,ได้ จากการรื อ' ถอน
ผู้ประเมินราคา

ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ในการรื อถอน (บาท)

ประมาณการมูลค่ าซาก
จากการรื อถอน (บาท)

บริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน, จํากัด

7,000,000 – 9,000,000

10,000,000 – 12,000,000

6,000,000 – 9,000,000

9,000,000 – 12,000,000

(วันที,ประเมิน 3 ต.ค 55)
บริ ษั ท ดี ที แ ซด เดเบนทั ม ไต เหลี ย ง
(ประเทศไทย) จํากัด
(วันที,ประเมิน 1 ต.ค 55)
จากตารางข้ างต้ นบริษทั จัดการมีความเห็นว่า ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการรื อ' ถอนและมูลค่าซากจากการรื อ'
ถอนในปั จจุบนั ของผู้ประเมินราคาอิสระทั 'ง 2 รายดังกล่าวมีเหตุและผลเหมาะสมแล้ ว
ทั 'งนี ' สมมติฐานเกี,ยวกับการรื อ' ถอนดังกล่าวอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ ในอนาคต ซึง, อาจมีค่าใช้ จ่ายในการรื อ'
ถอนเกิดขึ 'นแก่กองทุนรวมในจํานวนที,แตกต่างจากประมาณการ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในปี ที,ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน
รวมกับเจ้ าของที,ดินสิ 'นสุดลง แต่กรณีโดยทัว, ไปของการรื อ' ถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูปในลักษณะดังกล่าว ผู้รับ
จ้ างรื อ' ถอนจะถื อเอาวัส ดุที,ได้ จากการรื อ' ถอนอาคารโรงงานสํ าเร็ จรู ป (โครงสร้ างเหล็กและคอนกรี ต) เป็ น
ค่าตอบแทน ซึง, ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการรื อ' ถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูปดังกล่าวแล้ ว นอกจากนี ' บริษทั จัดการจะ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบค่าใช้ จ่ายในการรื อ' ถอนอาคารโรงงาน โดยจะจัดให้ มีสมมติฐานของค่าใช้ จ่าย

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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ดังกล่าวในการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทุกปี และจะเปิ ดเผยสมมติฐานดังกล่าวของ
ผู้ประเมินราคาอิสระไว้ ในรายงานประจําปี
สรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที,จะลงทุน
นิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่ งเสริม
อุตสาหกรรม

ผู้ครอบครองกรรมสิทธิI
ที2ดิน

จํานวน
เนือที2
อาคารโรงงาน โรงงาน (ไร่ -งาน-ตารางวา)

เลขที2โฉนด

นิคมอุตสาหกรรม
ทีเอฟดี

บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

12

22-3-80

18570, 18571, 18573, 18576,
18577, 18578, 18579, 18589,
18591, 18592, 18593, 18594

เขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมนวนคร

บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2

5-2-26.90

76004 และ 76005

นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง

การนิคม
บริ ษัท โทเทิล
อุตสาหกรรม
อินดัสเตรียล
แห่งประเทศไทย เซอร์ วสิ เซส
จํากัด

18

28-0-66.09

1132, 1134, 17644, 21399,
25579, 25580, 25581, 25582,
25583, 25584, 25585, 25586
และ 25587

1-0-80

1133, 17640, 17641, 17642,
17643, 17645, 17646, 17647,
20594, 25590

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย

สําหรับรายละเอียดต่างๆ ของที,ดินและอาคารโรงงาน ราคาประเมิน และราคาที,จะลงทุน ดังต่อไปนี '
รายละเอียดทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ลําดับ
ที2

ชื2อ
โรงงาน

พืนที2ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืนที2อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ที2ตงอยู
ั ่ บน
ที2ดนิ

1

A9

2-0-41.50

1,620

2

F1

1-1-63.10

3

F2

1-1-76.60

ราคาประเมิน

ราคาที2จะ
ลงทุน

บริษัท ทีเอพี
แวลูเอชั2น
จํากัด

บริษัท ดีทีแซด
เดเบนทัม ไต
เหลียง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

31,823,529.4

29,647,058.8

32,235,294.1

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

31,823,529.4

29,647,058.8

32,235,294.1

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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ลําดับ
ที2

ชื2อ
โรงงาน

พืนที2ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืนที2อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ที2ตงอยู
ั ่ บน
ที2ดนิ

4

F3

1-1-53.10

1,050

5

F4

1-1-73.10

6

F5

7

ราคาประเมิน

ราคาที2จะ
ลงทุน

บริษัท ทีเอพี
แวลูเอชั2น
จํากัด

บริษัท ดีทีแซด
เดเบนทัม ไต
เหลียง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

31,823,529.4

29,647,058.8

32,235,294.1

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

31,823,529.4

29,647,058.8

32,235,294.1

2-0-19.10

1,620

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

F10

2-2-22.60

2,310

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

70,011,764.7

65,223,529.4

70,917,647.1

8

G026

2-0-38.10

1,620

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

9

G027

2-0-19.40

1,620

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

10

F009

2-0-72.10

1,620

อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ าง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

11

A4
(G023)

2-0-84.20

1,620

อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ าง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

12

A6
(G025)

2-0-38.10

1,620

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

49,099,159.7

45,741,176.5

49,734,453.8

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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รายละเอียดทรัพย์สินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ลําดับ
ที2

ชื2อ
โรงงาน

พืนที2ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืนที2อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ที2ตงอยู
ั ่ บน
ที2ดนิ

1

3074/3

2-2-2.40

1,080

2

3074/4

3-0-24.50

1,080

ราคาประเมิน

ราคาที2จะ
ลงทุน

บริษัท ทีเอพี
แวลูเอชั2น
จํากัด

บริษัท ดีทีแซด
เดเบนทัม ไต
เหลียง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว จํานวน
2 หลัง

33,000,000.0

31,000,000.0

33,500,000.0

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว จํานวน
2 หลัง

33,000,000.0

31,000,000.0

33,500,000.0

รายละเอียดทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ลําดับ
ที2

ชื2อ
โรงงาน

พืนที2ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืนที2อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ที2ตงอยู
ั ่ บน
ที2ดนิ

1

5E-1/1

1-2-24.00

1,050

2

5E-1/2

2 -0-64.00

3

5E-1/3

4

5

ราคาประเมิน

ราคาที2จะ
ลงทุน

บริษัท ทีเอพี
แวลูเอชั2น
จํากัด

บริษัท ดีทีแซด
เดเบนทัม ไต
เหลียง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

19,480,620.2

19,209,302.3

19,263,565.9

1,500

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

27,829,457.4

27,441,860.5

27,519,379.8

1-2-24.00

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

19,480,620.2

19,209,302.3

19,263,565.9

5E-1/4

2-0-64.00

1,500

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 1 หลัง

27,829,457.4

27,441,860.5

27,519,379.8

5E-2/1

1-2-24.00

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

19,480,620.2

19,209,302.3

19,263,565.9

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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ลําดับ
ที2

ชื2อ
โรงงาน

พืนที2ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืนที2อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ที2ตงอยู
ั ่ บน
ที2ดนิ

6

5E-2/2

2-0-64.00

1,500

7

5E-2/3

1-2-24.00

8

5E-2/4

9

ราคาประเมิน

ราคาที2จะ
ลงทุน

บริษัท ทีเอพี
แวลูเอชั2น
จํากัด

บริษัท ดีทีแซด
เดเบนทัม ไต
เหลียง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

27,829,457.4

27,441,860.5

27,519,379.8

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

19,480,620.2

19,209,302.3

19,263,565.9

2-0-64.00

1,500

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 2 หลัง

27,829,457.4

27,441,860.5

27,519,379.8

5E-3/1

1-2-24.00

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 4 หลัง

19,480,620.2

19,209,302.3

19,263,565.9

10

5E-3/2

2-0-64.00

1,500

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 4 หลัง

27,829,457.4

27,441,860.5

27,519,379.8

11

5E-3/3

1-2-24.00

1,050

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 4 หลัง

19,480,620.2

19,209,302.3

19,263,565.9

12

5E-3/4

2-0-64.00

1,500

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 4 หลัง

27,829,457.4

27,441,860.5

27,519,379.8

13

5E-4/1

0-2-68.00

675

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 3 หลัง

12,523,255.8

12,348,837.2

12,383,720.9

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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ลําดับ
ที2

ชื2อ
โรงงาน

พืนที2ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืนที2อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
อาคารโรงงาน
ที2ตงอยู
ั ่ บน
ที2ดนิ

14

5E-4/2

0-2-68.00

675

15

5E-4/3

0-2-68.00

16

5E-4/4

17

18

ราคาประเมิน

ราคาที2จะ
ลงทุน

บริษัท ทีเอพี
แวลูเอชั2น
จํากัด

บริษัท ดีทีแซด
เดเบนทัม ไต
เหลียง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 3 หลัง

12,523,255.8

12,348,837.2

12,383,720.9

675

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 3 หลัง

12,523,255.8

12,348,837.2

12,383,720.9

0-2-68.00

675

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 3 หลัง

12,523,255.8

12,348,837.2

12,383,720.9

5E-4/5

0-2-68.00

675

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 3 หลัง

12,523,255.8

12,348,837.2

12,383,720.9

5E-4/6

0-2-68.00

675

อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชั 'น
เดียว มีชั 'นลอย
จํานวน 3 หลัง

12,523,255.8

12,348,837.2

12,383,720.9

เนื, องจากผู้ประเมินทรั พย์ สินได้ พิจ ารณาถึงศักยภาพการใช้ ประโยชน์ และความสามารถในการสร้ างรายได้ ของ
ทรัพย์สิน ผู้ประเมินทรัพย์ สินจึงได้ ใช้ วิธีพิจ ารณาจากรายได้ (Income approach) เป็ นเกณฑ์ ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมเป็ นเงินทั 'งสิ 'น 970 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี '

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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รายการทรั พย์ สิน

ราคาประเมิน (บาท)
บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั2น จํากัด บริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต
(วันที2ประเมิน 3 ต.ค 55)
เหลียง (ประเทศไทย) จํากัด
(วันที2ประเมิน 1 ต.ค 55)

มูลค่ าเงินลงทุนที2
กองทุนรวมจะ
ลงทุน
(บาท)

กรรมสิทธิdที,ดินและอาคาร
โ ร ง ง า น ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมทีเอฟดี

541,000,000

504,000,000

548,000,000

กรรมสิทธิdที,ดินและอาคาร
โ รงานใ นเขต ส่ ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมนวนคร

66,000,000

62,000,000

67,000,000

สิ ท ธิ ก ารเช่ า และเช่ า ช่ ว ง
ที, ดิ น และกรรมสิ ท ธิd ใ น
อาคารโรงงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง

359,000,000

354,000,000

355,000,000

รวม

966,000,000

920,000,000

970,000,000

ในกรณี ที,บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที,จะซื 'ออสังหาริ ม ทรัพย์ได้ ครบทุกรายการตามที,ระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัท
จัดการจะเลือกซื 'ออสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าวเฉพาะบางรายการตามที,บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงจํานวน
เงินทุนที,บริ ษัทจัดการสามารถระดมได้ ทั 'งนี ' ปั จจัยเบื 'องต้ นในการพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สิน ได้ แก่ ทําเลที,ตั 'ง
ความสมํ,าเสมอในการชําระค่าเช่า อัตราการเช่า ผลการดําเนินการที,ผ่านมา ประเภทของลูกค้ าและธุรกิจ เป็ นต้ น
4.1.1 สรุปข้ อมูลเกี,ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน
(1) ทําเลที2ตังของอาคารโรงงานในนิค มอุตสาหกรรม/เขตส่ ง เสริ มอุตสาหกรรมที2ก องทุนรวมจะ
ลงทุน
โรงงานอุตสาหกรรมที,กองทุนรวมจะลงทุนตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรม 3 แห่ง
โดยมีรายละเอียดที,สําคัญ ดังต่อไปนี '
• โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จํานวน 12 โรง มีรายละเอียดที,สําคัญ ดังนี '
ผู้พัฒนา

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สถานที2ตงั

เลขที, 1/6-10, 1/12 และ 1/19-22 หมู่ 5 ภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ตําบลท่าสะอ้ าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทํา เลที2 ตั งห่ า งจาก - ห่างจากศูนย์ราชการอําเภอบางปะกง ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
จุ ด ห รื อ ส ถ า น ที2
- ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ประมาณ 6.3 กิโลเมตร
สําคัญ
- ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประมาณ 13.9 กิโลเมตร
- ห่างจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ประมาณ 35.8 กิโลเมตร

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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• โรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวน 2 โรง มีรายละเอียดที,สําคัญ ดังนี '
ผู้พัฒนา

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สถานที2ตงั

เลขที, 60/111-2 หมู่ 19 แยกจากถนนนวนคร 19 ภายในเขตส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึง, อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทํา เลที2 ตั งห่ า งจาก - ห่างจากโรงพยาบาลนวนคร ประมาณ 5 กิโลเมตร
จุ ด ห รื อ ส ถ า น ที2 - ห่า งจากย่ านพาณิช ยกรรมเขตส่ งเสริ ม อุต สาหกรรมนวนคร (ภายใน
สําคัญ
โครงการ) ประมาณ 2 กิโลเมตร
- ห่างจากย่านพาณิช ยกรรมเขตส่ง เสริ มอุตสาหกรรมนวนคร (ริ ม ถนน
พหลโยธิน) ประมาณ 5 กิโลเมตร
- ห่างจากที,วา่ การอําเภอคลองหลวง ประมาณ 10 กิโลเมตร
- ห่างจากตลาดรังสิต ประมาณ 20 กิโลเมตร
- ห่างจากบริเวณท่าเรื อคลองเตย ประมาณ 50 กิโลเมตร
- ห่างจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ประมาณ 70 กิโลเมตร
• โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จํานวน 18 โรง มีรายละเอียดที,สําคัญ ดังนี '
ผู้พัฒนา

บริษทั โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด

สถานที2ตงั

ถนน L21 เขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมแหลมฉบัง ตํ าบลทุ่ง
ศุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทํา เลที2 ตั งห่ า งจาก - ห่างจากบริเวณท่าเรื อแหลมฉบัง ประมาณ 4 กิโลเมตร
จุ ด ห รื อ ส ถ า น ที2 - ห่างจากย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชนแหลมฉบัง ประมาณ 4 กิโลเมตร
สําคัญ
- ห่างจากศูนย์ราชการอําเภอศรีราชา ประมาณ 9 กิโลเมตร
- ห่างจากย่านพาณิชยกรรมบริเวณพัทยา ประมาณ 20 กิโลเมตร
- ห่างจากอําเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร
- ห่างจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ประมาณ 98 กิโลเมตร
(2) อายุโรงงาน
ณ วันที, 31 สิงหาคม 2555 โรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุนมีอายุโดยเฉลี,ยถ่วงนํ 'าหนักตามพื 'นที,โรงงานให้
เช่านับจากก่อสร้ างแล้ วเสร็จ เท่ากับ 5.05 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี '
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อายุโรงงาน
(ปี )
โรงงานก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ

จํานวน
(โรง)
30

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าคิดเทียบ
รายได้ ค่าเช่ ารวม* (ร้ อยละ)
91.57

น้ อยกว่า 3 ปี

8

29.16

ตั 'งแต่ 3 - 8 ปี

5

16.99

มากกว่า 8 ปี

17

45.42

โรงงานอยู่ระหว่ างก่ อสร้ าง

2

8.43

รวม

32

100.00

หมายเหตุ: * เป็ นสัดส่วนรายได้ ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555
(3) อัตราการเช่ า
โรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน มีอตั ราการเช่าพื 'นที,เฉลี,ยในปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ 8 เดือนแรกของ
ปี 2555 ดังนี '
นิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่ งเสริม
อุตสาหกรรม

โรงงาน

พืนที2
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่ าพืนที2เฉลี2ย (ร้ อยละ)
ปี
ปี
ปี
ม.ค.-ส.ค.
2552 2553 2554
ปี 2555

1

ทีเอฟดี

A9

1,620

2

ทีเอฟดี

F1

1,050

3

ทีเอฟดี

F2

1,050

4

ทีเอฟดี

F3

1,050

5

ทีเอฟดี

F4

1,050

6

ทีเอฟดี

F5

1,620

7

ทีเอฟดี

F10

2,310

8

ทีเอฟดี

G026

1,620

100

9

ทีเอฟดี

G027

1,620

100

10 ทีเอฟดี1

F009

1,620

11 ทีเอฟดี1

A4 (G023)

1,620

12 ทีเอฟดี2

A6 (G025)

1,620

13 นวนคร

3074/3

1,080

100

100

100

100

14 นวนคร3

3074/4

1,080

100

58.33

0

0

15 แหลมฉบัง

5E-1/1

1,050

16.67

100

100

100

16 แหลมฉบัง

5E-1/2

1,500

100

100

100

100

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

87.50

100

100

100

14

นิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่ งเสริม
อุตสาหกรรม

โรงงาน

พืนที2
(ตารางเมตร)

17 แหลมฉบัง

5E-1/3

1,050

33.33

100

50

100

18 แหลมฉบัง

5E-1/4

1,500

100

100

100

100

19 แหลมฉบัง

5E-2/1

1,050

75

100

100

100

20 แหลมฉบัง

5E-2/2

1,500

100

100

100

100

21 แหลมฉบัง

5E-2/3

1,050

16.67

100

100

100

22 แหลมฉบัง

5E-2/4

1,500

100

100

100

100

23 แหลมฉบัง

5E-3/1

1,050

100

100

100

100

24 แหลมฉบัง

5E-3/2

1,500

100

91.67

100

88.33

25 แหลมฉบัง

5E-3/3

1,050

100

100

100

100

26 แหลมฉบัง

5E-3/4

1,500

100

100

100

100

27 แหลมฉบัง

5E-4/1

675

0

8.33

100

100

28 แหลมฉบัง

5E-4/2

675

100

100

100

100

29 แหลมฉบัง

5E-4/3

675

100

100

100

100

30 แหลมฉบัง

5E-4/4

675

100

100

100

100

31 แหลมฉบัง

5E-4/5

675

100

100

100

100

32 แหลมฉบัง

5E-4/6

675

100

100

16.67

68.75

หมายเหตุ :

อัตราการเช่ าพืนที2เฉลี2ย (ร้ อยละ)
ปี
ปี
ปี
ม.ค.-ส.ค.
2552 2553 2554
ปี 2555

หมายถึง โรงงานที,ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็จ

1

โรงงาน F009 และโรงงาน A4 (G023) ซึง, ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ณ วันที, 1 พฤศจิกายน
2555 โรงงาน F009 อยู่ระหว่างการก่อสร้ างงานฐานรากอาคาร โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในเดือน
เมษายน 2556 อย่างไรก็ตาม โรงงาน F009 ได้ มีการทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนโรงงาน
A4 (G023) อยู่ระหว่างก่อสร้ างงานโครงสร้ างส่วนเหนือพื 'นดิน ซึง, ได้ ก่อสร้ างแล้ วประมาณ 60% คาด
ว่าจะแล้ วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยโรงงาน A4 (G023) อยู่ระหว่างดําเนินการหาผู้เช่าเพื,อมา
เช่าพื 'นที,ดงั กล่าว

2

โรงงาน A6 (G025) ซึง, ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ณ วันที, 1 พฤศจิกายน 2555 โรงงาน A6
(G025) ได้ ดําเนินการก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้เช่าได้ เข้ ามาดําเนินการใช้ พื 'นที,ในโรงงานแล้ ว
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3

โรงงาน 3074/4 ซึ,งตัง' อยู่ในนิค มอุตสาหกรรมนวนคร เนื, องจากกลางปี 2553 ผู้เช่าครบกํ าหนด
สัญ ญาเช่ าและไม่ มี ก ารต่ อสัญ ญาเช่ ากัน อี ก ซึ,ง บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน) อยู่ระหว่างดํ าเนินการหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทน อย่างไรก็ ตาม ในช่วงปลายปี 2554
โรงงานดังกล่าวได้ รับผลกระทบจากภัยนํ 'าท่วม ซึง, ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการปรับปรุ งโรงงาน ซึง, คาดว่า
จะแล้ วเสร็จและพร้ อมจะจัดหาผลประโยชน์ได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

อนึง, ณ วันที, 1 พฤศจิกายน 2555 โรงงาน F009 โรงงาน A4 (G023) และโรงงาน 3074/4 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ างและปรับปรุงซ่อมแซม โดยสรุปสถานะการก่อสร้ างได้ ดงั นี '
โรงงาน F009

โรงงาน A4 (G023)

โรงงาน 3074/4

มู ล ค่ า การก่ อ สร้ าง/ซ่ อ มแซม
อาคารทั 'งหมด (บาท)

14,150,000

12,850,000

650,000

ร้ อยละของปริ ม าณงานก่อสร้ าง/
ซ่อมแซมคงเหลือโดยประมาณ

75%

40%

80%

มู ล ค่ า งานก่ อ สร้ าง/ซ่ อ มแซม
คงเหลือโดยประมาณ (บาท)

10,612,500

5,140,000

520,000

ช่วงเวลาที,คาดว่าจะแล้ วเสร็จ

ปลายเดือน เม.ย. 56 ปลายเดือน ก.พ. 56 ปลายเดือน ธ.ค. 55

ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน กองทุนรวมจะรับมอบทรัพย์สินจากบริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุต สาหกรรม จํ ากัด และบริ ษั ท โทเทิล อินดัส เตรี ย ล เซอร์ วิส เซส จํา กัด โดยกองทุน จะชํ า ระเงิน ค่ า
ทรัพย์ สินดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด และบริ ษัท โทเทิล อินดัสเตรี ย ล
เซอร์ วิสเซส จํากัด ตามลําดับ อนึ,ง ภายในวันเดียวกันนั 'นบริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ต้ องส่งมอบหลักประกันมูลค่ารวม 24,000,000 บาท ให้ แก่กองทุนรวม โดยเงินประกันดังกล่าว
จะแบ่งเป็ นเงินสดมูลค่า 12,000,000 บาท และหนังสือคํ า' ประกันที,ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) หรื อธนาคารพาณิชย์ไทยอื,นในประเทศไทย มูลค่า 12,000,000 บาท นอกจากนี ' บริ ษัท ไทย
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตกลงจะจดทะเบียนภาระจํายอมในโฉนดที,ดินเลขที, 58260
ซึง, ตั 'งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครให้ แก่กองทุนรวมด้ วย
ทั 'งนี ' ในวันดังกล่าวข้ างต้ นทั 'งกองทุนรวม บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด และบริ ษัท โทเทิล
อิน ดัส เตรี ยล เซอร์ วิส เซส จํ า กัด จะลงนามร่ วมกัน ในสัญ ญาจะซื อ' จะขายทรั พย์ สิน ที, ตัง' อยู่ใ นนิค ม
อุตสาหกรรมทีเอฟดีและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (Sale and Purchase Agreement) สัญญาโอน
สิทธิการเช่าที,ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (Novation Agreement) สัญญาจะซื 'อจะขายอาคารและ
สิ,งปลูกสร้ างในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (Building Sale and Purchase Agreement) สัญญาแต่งตั 'ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตกลงกระทําการ ทุกฉบับโดยจะปฎิบตั ิให้ ครบทุกอย่างตามที,ระบุใน
โครงการนี '
ทั 'งนี ' โรงงานทั 'ง 4 หลังข้ างต้ น บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงที,จะจ่าย
ชดเชยค่าเช่าโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี '
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1. ณ วันที, กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิd ในทรั พย์สินข้ างต้ น หากโรงงานยังสร้ างไม่เสร็ จหรื ออยู่
ระหว่างปรับปรุ งโรงงาน โดยมีการทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าแล้ วแต่ผ้ เู ช่ายังไม่สามารถเข้ าดําเนินการได้
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับภาระจ่ายชดเชยค่าเช่าโรงงานต่อ
กองทุนรวมจนกว่าจะสร้ างแล้ วเสร็ จและผู้เช่าสามารถเข้ าดําเนินการได้ โดยคิดอัตราค่าเช่า 200
บาท/ตารางเมตร
2. ณ วันที, กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิd ในทรั พย์สินข้ างต้ น หากโรงงานยังสร้ างไม่เสร็ จหรื ออยู่
ระหว่ างปรั บปรุ งโรงงานและยัง ไม่ มี ผ้ ูเ ช่ าเกิ ด ขึ น' บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน) ตกลงจะเช่าโรงงานกับกองทุนรวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdใน
ทรัพย์สิน ในอัตราค่าเช่า 200 บาท/ตารางเมตร
3. ในช่วง 3 ปี แรกนับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน หากผู้เช่ามีการยกเลิกสัญญาเช่าก่อน
ครบ 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdใ นทรั พย์ สิน บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) จะจ่ายเงินชดเชยค่าเช่าโรงงานที,ว่างต่อกองทุนรวมจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าเกิดขึ 'น โดยคิด
อัตราค่าเช่า 200 บาท/ตารางเมตร
4. ในช่วง 3 ปี แรกนับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน หากกองทุนทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าใน
อัตราค่าเช่าที,ตํ,ากว่า 200 บาท/ตารางเมตร บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ก็จะจ่ายชดเชยค่าเช่าส่วนต่าง (อัตราค่าเช่า 200 บาท/ตารางเมตร – อัตราค่าเช่าที,ทําสัญญาเช่า)
ให้ แก่กองทุนรวมจนเต็ม 200 บาท/ตารางเมตร
(4) อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
ตารางต่อไปนี 'แสดงข้ อมูลของสัญญาเช่าโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุนซึ,งจะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
ในแต่ละปี ณ วันที, 31 สิงหาคม 2555
ปี ที2ครบกําหนดอายุสัญญาเช่ า

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าคิดเทียบรายได้ ค่าเช่ ารวม* (ร้ อยละ)

ปี 2555

15.99

ปี 2556

21.08

ปี 2557

38.62

ปี 2558

24.31

รวม

100.00

หมายเหตุ: * เป็ นสัดส่วนรายได้ ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555
สัญญาเช่าโดยทัว, ไปจะมีอายุ 3 ปี หากผู้เช่าต้ องการยกเลิกสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องแจ้ งกองทุนรวมล่วงหน้ า
3 เดือน
(5) รายละเอียดของผู้เช่ าโรงงาน
ตารางต่อไปนี 'แสดงข้ อมูลของผู้เช่าโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน จําแนกตามสัญชาติของผู้เช่า ณ วันที,
31 สิงหาคม 2555
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สัญชาติ

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าคิดเทียบรายได้ ค่าเช่ ารวม* (ร้ อยละ)

ญี,ปนุ่

16.95

ไทย

12.07

สิงคโปร์

9.70

อาเจนติน่า

8.00

สหรัฐ

7.00

เกาหลี

6.00

อังกฤษ

6.00

นิวซีแลนด์

5.59

จีน

5.08

อื,นๆ

23.61

รวม

100.00

หมายเหตุ: * เป็ นสัดส่วนรายได้ ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555
ตารางต่อไปนี 'แสดงข้ อมูลของผู้เช่าโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน จําแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ
วันที, 31 สิงหาคม 2555
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าคิดเทียบรายได้ ค่าเช่ ารวม* (ร้ อยละ)
บรรจุภณ
ั ฑ์
34.04
ขนส่งและคลังสินค้ า

10.13

เกี,ยวกับเหล็ก

6.84

นําเข้ า-ส่งออก

6.01

ลูกสูบประตู

5.08

ผลิตสี

4.57

เกี,ยวกับยานยนตร์

4.47

ผลิตลูกบาศท์

4.23

อื,นๆ

24.63

รวม

100.00

หมายเหตุ: * เป็ นสัดส่วนรายได้ ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555
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ตารางต่อไปนี 'แสดงข้ อมูลผู้เช่าที,มีรายได้ ค่าเช่าสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที, 31 สิงหาคม 2555
ลําดับ

รายชื2อผู้เช่ า

ประเภทธุรกิจ

รายได้ ค่าเช่ า

1

บจ. จอห์นสันฟอยส์ (ประเทศไทย)

กระดาษเครื, องจักร

11.34

2

บจ. เคนท็อป (ประเทศไทย)

บริการหีบห่อ

7.63

3

บจ. ฟาเกอร์ ดาลา แหลมฉบัง

บริการหีบห่อ

7.32

4

บจ. ฮอปปี ' อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย)

เทรดดิ 'ง

5.73

5

บจ. ราแพ็ค เอเซีย แปซิฟิค

หีบห่ออาหาร

5.33

6

บจ. ไฮแกสเค็ท พลาสติกส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ลูกสูบประตู

4.84

7

บจ. ยามานากะ อินเตอร์เนชัน, แนล

ย่อยเศษเหล็ก

4.60

8

บจ. อัลบาทรอส ลอจิสติกส์

ลอจิสติกส์

4.49

9

บจ. อเมซอน คัลเลอร์

ผลิตสี

4.36

10

บจ. ทรีคอน ไทย ออโตเมชัน,

อุตสาหกรรมเครื, องยนต์

4.26

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าจากผู้เช่ าที2มีรายได้ ค่าเช่ าสูงสุด 10 อันดับแรก
คิดเทียบรายได้ ค่าเช่ ารวม (ร้ อยละ) *

59.90

หมายเหตุ: * เป็ นสัดส่วนรายได้ ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555
(6) โครงสร้ างรายได้ ของโรงงานที2กองทุนรวมจะลงทุน
โครงสร้ างรายได้ ของโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน ระหว่างปี 2552 – ปี 2555 (ม.ค. – ส.ค.) มีดงั นี '
หน่วย : ล้ านบาท
รายได้ ของนิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่ งเสริมอุตสาหกรรม

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
(ม.ค. – ส.ค.)

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

4.51

12.14

18.66

19.35

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

5.44

4.36

2.85

1.90

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

29.94

34.38

36.73

26.58

รวม

39.89

50.88

58.24

47.83

4.1.2 การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที,เกี,ยวข้ อง
1. กองทุ น รวมจะลงทุ น ในที, ดิ น และอาคารโรงงานต่ า งๆ ตามที, ป รากฎในตารางสรุ ป รายละเอี ย ด
อสังหาริมทรัพย์ที,จะลงทุน ซึง, มีบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล
อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึ,งเป็ นบริ ษัทที,มีบริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ถื อ หุ้นรายใหญ่ เป็ นเจ้ าของอสัง หาริ ม ทรั พย์ใ นเวลาที, มี ก ารจดทะเบีย นโอนกรรมสิท ธิd แ ละจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าและเช่าช่วงให้ แก่กองทุนรวม ตามลําดับ
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2. กองทุนรวมจะแต่ งตัง' บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) ให้ ทําหน้ าที, ผ้ ูบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุนทั 'งหมด ซึ,งถือเป็ นการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที,เกี,ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แม้ ว่ากองทุนรวมจะมี การว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ใ ห้ ดําเนินการในเรื, องต่างๆ เกี, ยวกับการเช่า
ทรั พย์ สิ น แต่สํ าหรั บ การจัด หาผู้เช่า สํ าหรับโรงงานที, ว่างลง กองทุน รวมมี น โยบายที, จ ะกระจายและ
ปรับปรุ งข้ อมูลสถานะของการเช่าให้ แก่บริ ษัทตัวแทนนายหน้ าต่ างๆ ที,มีความเชี,ยวชาญในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้ าให้ ทราบข้ อมูลเป็ นระยะๆ ซึง, จะเป็ นการช่วยเพิม, โอกาสในการหาผู้เช่าให้ แก่กองทุนรวมมากขึ 'น โดย
ที,บริษทั จัดการไม่ต้องพึง, ผู้บริหารอสังหาริทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว
3. บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที,เกี,ยวข้ องกับบริ ษัท ไทยพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) อาจลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
4.1.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที,จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินที,กองทุนรวมจะลงทุน โดยนําพื 'นที,
โรงงานทั 'งหมดออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าเพื,อนําไปประกอบกิจการ โดยบริ ษัทจัดการจะแต่งตั 'ง บริ ษัท ไทยพัฒ นา
โรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริหารอสังหาริ ม ทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ,งมีระยะเวลาการจ้ าง
บริ หารทรัพย์สิน 5 ปี เมื,อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที,ผ่านมาเป็ นเกณฑ์ สําคัญในการต่ออายุสัญญาจ้ างบริ หารทรัพย์สิน ทั 'งนี ' ผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์จะเป็ นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที,จะเช่าพื 'นที,โรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน เพื,อเพิ,มอัตราการเช่า
พื 'นที,ให้ แก่กองทุนรวม และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยเบื 'องต้ นบริ ษัทจัดการได้ กําหนด
ขอบเขตหน้ าที,การปฏิบตั ิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี ' เพื,อประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวม
1. บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมด้ วยความซื,อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังตามมาตรฐานอย่างผู้มี
วิชาชีพ
2. ดําเนินการจัดสรรการใช้ สอยพื 'นที,ภายในทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื,อนําออกเสนอให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า และ/
หรื อจัดหาหรื อแนะนําผู้เช่ าที,มี ศักยภาพในการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมไม่ว่าทั 'งหมดหรื อบางส่วน
ตลอดจนจัดหาผู้เช่าเข้ าทําสัญญาเช่าทดแทนหรื อเพิ,มเติมในกรณีที,ทรัพย์สินที,บริ หารจัดการมีพื 'นที,ว่าง
หรื อไม่มีผ้ เู ช่าเช่าใช้ สอยพื 'นที,นั 'นๆ แล้ ว
3. ปฏิบตั ิงานด้ านธุรการและเอกสารต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื,อประโยชน์กองทุน
รวม ตลอดจนจัดให้ มีการดูแล ตรวจสอบ ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที,เกี,ยวข้ อง และ/หรื อต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือเอกสารใดๆ ที,จําเป็ นต่อการประกอบกิจการ ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมที,เกี,ยวข้ อง
4. ดูแลความเรียบร้ อย ความสะอาด และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ดําเนินการชําระค่าใช้ จ่ายหรื อภาษีที,
เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สินในนามกองทุนรวม
5. ติดตามการชําระค่าเช่าพื 'นที,จากผู้เช่าในทรัพย์สิน ตามวิธีการ เงื,อนไข และระยะเวลาที,กองทุนกําหนด
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ทั 'งนี ' ภายหลังจากวันที,กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุน กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื 'นที,ของทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุน รวมทั 'งสัญญาการให้ บริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าและ
ผู้ให้ บริ การ ซึ,งสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์ และเงื,อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกัน
สําหรับผู้เช่าทุกราย อาทิเช่น การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การ เบื 'องต้ นส่วนใหญ่จะเป็ นเวลา 3
ปี การกําหนดให้ ผ้ เู ช่าต้ องวางเงินมัดจํ า และผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที,ผ้ เู ช่าผิดสัญญา เป็ นต้ น
โดยการทําสัญญาดังกล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากคู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
นโยบายในการบริหารอสังหาริ มทรั พย์
เนื,องจากบริ ษัทจัดการจะแต่งตั 'งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมขึ 'นเพื,อช่วยทําหน้ าที,ในการบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะบริ หารจัดการทรัพย์สินเพื,อให้ ได้ รายได้ สุทธิจากการ
ให้ เช่าโรงงานให้ ได้ มากที,สดุ เพื,อประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวม โดยมีหลักการบริหารดังนี '
1. บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนด้ วยหลักการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ
2. ประสานงาน ดูแล และให้ บริการแก่ผ้ เู ช่าอย่างทันท่วงที เพื,อรักษาความสัมพันธ์ที,ดี และสร้ างมาตรฐานที,
ดีในการให้ บริการลูกค้ าทั 'งก่อนและหลังการขาย โดยคํานึงถึงความต้ องการของผู้เช่าเป็ นหลัก
3. ตรวจสอบดูแลการรักษาสภาพทรัพย์สินของกองทุนให้ อยู่ในสภาพที,ดี และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
กองทุนอย่างสมํ,าเสมอ
4. ตรวจสอบและประสานงานหน่วยงานที,เกี,ยวข้ องเพื,อให้ มีใบอนุญาตหรื อเอกสารสําคัญใดๆ ที,จําเป็ นต่อ
การประกอบกิจการ เพื,อให้ มีไว้ ตลอดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน
5. บริหารอัตราการเช่าให้ อยู่ในระดับสูงสุด และจัดการต้ นทุนที,เกี,ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สนับ สนุ น การจัด หาผู้ เ ช่ า รายใหม่ ในกรณี ที, พื น' ที, เช่ า ว่ างลง โดยเสนออัต ราค่ า เช่ าที, เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง ณ ขณะนั 'น รวมทั 'งเงื,อนไขที,ไม่ด้อยไปกว่าเงื,อนไขที,ให้ สําหรับทรัพย์สินใน
บริเวณใกล้ เคียงกันที,ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นเจ้ าของโดยตรง
อัตราค่ าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริ มทรั พย์
ในเบื 'องต้ นกองทุนรวมจะทําสัญญาแต่งตั 'งผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์กบั บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดย บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตั ิ
หน้ าที, เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์ ของกองทุน เพื, อจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินของกองทุนรวม โดย
กองทุนรวมตกลงจะชําระค่าตอบแทนสําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ แก่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา
ดังต่อไปนี '
รายได้ หลังหักค่ าใช้ จ่ายสุทธิ
เบืองต้ น/รายได้ ค่าเช่ า

ค่ าธรรมเนียมการบริหารทรั พย์ สิน
และค่ าตอบแทนส่ วนเพิ2ม (บาท/ตรม./เดือน)

Year

ปี ที, 1

ปี ที, 2

ปี ที, 3

ปี ที, 4

ปี ที, 5

95-100%

1.7500

1.8025

1.8566

7.5000

7.7250

90 to <95%

1.6500

1.6995

1.7505

7.0000

7.2100

<90%

1.5000

1.5450

1.5914

6.5000

6.6950
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จากตารางข้ างต้ นกองทุนรวมได้ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมว่าจ้ างให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงาน เพื,อเป็ น
การสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในการพยายามเพิ,มรายได้ และควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ แก่กองทุน
โดยอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ที,ไ ด้ กําหนดไว้ นั 'นถูกคํานวณในรู ปของค่าจ้ างที,คิดเป็ นบาท/
ตารางเมตร/เดื อน โดยจํ านวนพื 'นที,ตารางเมตรที, ถูก นํา มาใช้ คํ านวณในที, นี ค' ื อ พื น' ที, เช่ าสุท ธิ หรื อ Net
Rentable Area (NRA) ของกองทุนรวมซึง, เมื,อรวมทั 'ง 3 โครงการจะอยู่ที, 39,360 ตารางเมตร
ทั 'งนี ' ทางบริษัทจัดการมีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที,กําหนดข้ างต้ นนั 'นเป็ น
อัตราค่าบริ การที,เหมาะสม เพราะมีค่าเฉลี,ยตลอดอายุสญ
ั ญา 5 ปี อยู่ที,ร้อยละ 2.07 ของรายได้ รวม ซึ,งเมื,อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี,ยของอัตราราคาตลาดแล้ วจะอยูท่ ี,ประมาณร้ อยละ 2 – 4 ของรายได้ รวม
แม้ ว่ า บริ ษั ท จัด การจะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บัติ ห น้ า ที, ข องบริ ษั ท ไทยพัฒ นาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในการบริหารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างระมัดระวัง แต่ก็อาจจะเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการหาผู้เช่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้ องการของผู้เช่าก็มีความแตกต่างกัน
ในการเลือกโรงงาน เช่น พื 'นที,เช่า คุณลักษณะของโรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้เช่า และทําเลที,ตั 'งใน
นิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่เหมือนกัน เป็ นต้ น รวมทั 'งการกําหนดอัตราค่าเช่าก็เป็ น
ราคาตลาด ซึง, ปั จจัยข้ างต้ นอาจสรุปได้ ว่า ผู้เช่าจะเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจที,จะเลือกเช่าโรงงานอุตสาหกรรม
ที,ตรงกับความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก ดังนั 'น จึงทําให้ โอกาสที,จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการ
บริหารจัดการตํ,าลง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หลังจากการลงทุนครัง' แรกของกองทุนรวมแล้ วเสร็ จ บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
จะได้ รับการแต่งตัง' ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์ใ นส่วนของอาคารโรงงาน ในขณะเดี ยวกัน บริ ษัท ไทย
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ก็ยงั คงเป็ นเจ้ าของอาคารโรงงานในนิคม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และโครงการเดียวกันกับกองทุน นอกจากนี ' บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ยังเป็ น
ผู้เสนอขายอาคารโรงงานที,กองทุนจะลงทุนในครั ง' นี ด' ้ วย ซึ,ง บทบาทต่างๆ ของบริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ที,มีต่อกองทุนรวมอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนได้ ไม่
ว่าจะเป็ นการคัดเลือกอาคารโรงงานมาเสนอขายให้ กบั กองทุน และการจัดหาผู้เช่าใหม่ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ ตระหนักถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที,อาจเกิดขึ 'น จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์
ในการเลื อ กซื อ' อาคารโรงงาน รวมถึ ง แนวทางการกํ า กับ ดู แ ลการบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์เพื,อป้ องกันปั ญหาดังกล่าวที,อาจเกิดขึ 'น
ในการเลือกซื 'ออาคารโรงงานบริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคารโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่า (โรงงานที,
สร้ างแล้ วเสร็จ จํานวน 29 โรง และอยู่ระหว่างก่อสร้ าง/ซ่อมแซม จํานวน 3 โรง) และมีผ้ เู ช่าแล้ วในช่วงเวลาที,มี
การเจรจาต่อรองกันระหว่างกองทุนกับผู้เสนอขาย อีกทั 'งสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวจะต้ องไม่มีเงื,อนไขที,ให้ สิทธิ
ผู้เช่าขอซื 'ออาคารดังกล่าวได้ (Option to buy)
สําหรับแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นั 'น บริ ษัทจัดการได้ จดั
ให้ มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกองทุนกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ว่าทุกครั 'งที,มีผ้ สู นใจเช่าอาคารโรงงาน ผู้บริ หาร
อสังหาริ ม ทรัพย์ จ ะเสนอทรัพย์สินทัง' หมดให้ ลูกค้ าเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยไม่มี การแบ่งแยกว่าจะเป็ น
ทรัพย์สินของฝ่ ายใด ซึง, บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการสุ่มโทรศัพท์ไปสอบถามข้ อมูลอาคารโรงงานที,ว่าง เพื,อให้
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แน่ใจว่าผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที,มีให้ กบั กองทุน นอกจากนี ' ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์
จะต้ องจัดทํารายงานสถานการณ์ทางการตลาดในทุกไตรมาส (Quarterly market report) เพื,อเสนอต่อกองทุน
ซึง, รายงานดังกล่าวจะครอบคลุมสภาวะตลาดที,เปลี,ยนแปลงไปในแต่ละไตรมาส จํานวนลูกค้ าที,เข้ าเยี,ยมชม
อาคารโรงงานที,วา่ งของกองทุน
นอกจากการกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ใ นด้ า นการเลื อ กซื อ' ทรั พ ยสิ น และแนวทางการกํ า กับ ดู แ ลการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ข้างต้ นแล้ ว อาคารโรงงานแต่ละหลังของกองทุน และของบริ ษัท
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ก็จะมีความแตกต่างกันทั 'งในเรื, องของคุณลักษณะและทําเล
ที,ตั 'งของแต่ละอาคารในนิคม/เขตส่งเส่ริมอุตสาหกรรมและโครงการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้เช่าซึง,
อัตราค่าเช่าอาคารโรงงานในแต่ละนิคม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมและโครงการจะถูกกํ าหนดขึ 'นจากอัตราค่า
เช่าตลาด (Market rent rate) ซึง, ผู้เช่าจะเป็ นผู้ตดั สินใจในการเลือกอาคารโรงงานตามความต้ องการของตน
นอกจากนี ' บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ยังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และ
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าตอบแทน
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามผลการดําเนินงานของกองทุน ซึง, จะเป็ นสิ,งจูงใจในการสร้ างรายได้ เพิ,มและ
ลดค่าใช้ จ่ายของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ดังนัน' บริ ษั ทจัดการจึงเชื, อว่ า หากบริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํา กัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน จะดําเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.1.4 รายละเอียดเกี,ยวกับการประกันภัย
กองทุนรวมได้ กําหนดให้ ผ้ เู ช่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สินที,เช่าจากกองทุนรวมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,ลงทุน เพื,อคุ้มครองความ
เสี ยหายที, จ ะเกิด ขึ น' กับกองทุนรวมอันเนื, อ งมาจากการเกิ ดวิน าศภัย ต่อ อสัง หาริ มทรั พย์ ดัง กล่ าว โดยจะ
กําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ดงั กล่าว และหากในช่วงเวลาใดที,โรงงานแห่งใดแห่ง
หนึ,งไม่มี ก ารเช่ า กองทุน รวมจะเป็ นผู้จัดหาการประกันภัย นัน' เอง นอกจากนี ' กองทุน รวมจะจัด ให้ มี ก าร
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที,อาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่ องของอาคารโรงงาน
ทั 'งนี ' ในกรณีที,ผ้ ูเช่าได้ ทําประกันภัยนี 'ไว้ แล้ ว บริ ษัทจัดการจะทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทุน
รวมอาจถูกไล่เบี 'ยให้ ต้องรับผิดเท่านั 'น
อย่างไรก็ตาม มีความเสียหายที,รุนแรงหลายประเภทซึ,งไม่ส ามารถทํ าประกันภัยได้ หรื อไม่ค้ ุม ค่าที,จะทํ า
ประกันภัย หรือความคุ้มครองอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดในระดับหนึ,ง ตัวอย่างของเหตุการณ์ดงั กล่าว ได้ แก่ สงคราม
การก่อการร้ าย ภัยพิบตั ิ และมลภาวะหรือปั ญหาสิ,งแวดล้ อมบางประการ
4.1.5. สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาต่างๆ ที,เกี,ยวกับกองทุนรวม
(1) สัญญาจะซื 'อจะขายทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีและเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร
(Sale and Purchase Agreement)
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ผู้จะขาย

บริ ษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ผู้จะซื 'อ
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ทรัพย์สินที,จะซื 'อขาย

(ก) ทรัพย์สินที,ตัง' อยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี หมายถึง ที,ดิน อาคารและสิ,ง
ปลูกสร้ างที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตําบลท่าสะอ้ าน อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร หมายถึง ที,ดิน อาคารและ
สิ,งปลูกสร้ างที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริ ม อุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ,ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาที,จะซื 'อขาย

(ก) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ในราคา 548,000,000 (ห้ าร้ อย
สี,สิบแปดล้ าน) บาท และ
(ข) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ในราคา 67,000,000 (หก
สิบเจ็ดล้ าน) บาท

การโอนกรรมสิทธิdใน
ทรัพย์สิน

ในวันโอนกรรมสิทธิd
(ก) ผู้จะซื 'อและผู้จะขายตกลงให้ มีการส่งมอบการครอบครองและโอนกรรมสิทธิd
ทรัพย์สินที,จะซื 'อขายทั 'งหมดในสภาพดี ไม่ชํารุ ด บกพร่ อง เสียหาย สามารถใช้
งานได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้จะขายตกลงจะส่งมอบการครอบครองและจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิทd รัพย์สินที,จะซื 'อขายทั 'งหมดให้ กบั ผู้จะซื 'อ
(ข) ผู้จะขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทรัพย์สินที,จะซื 'อขายให้ แก่
ผู้ จะซื อ' ณ สํ า นั ก งานที, ดิ น ในท้ องที, ที, ท รั พ ย์ สิ น ที, จ ะซื อ' ขายตั ง' อยู่ รวมถึ ง
ดําเนินการอื,นใดเพื,อทํ าให้ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทรัพ ย์สินที,จ ะซื 'อขาย
เสร็จสมบูรณ์

ภาระจํายอม*

ในส่วนของที,ดินของทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร ผู้จะขาย
จะต้ องจดทะเบียนภาระจํายอมในโฉนดที,ดินดังมีรายการตามตารางด้ านล่างเป็ น
ภารยทรัพย์ เพื,อเป็ นประโยชน์แก่ที,ดินโฉนดตามตารางรายการด้ านล่างที, เป็ น
สามยทรัพย์ โดยอนุญาตให้ ที,ดินสามยทรัพย์ใช้ ที,ดินภารยทรัพย์เพื,อเป็ นทางเดิน
ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายนํ 'า และ สาธารณูปโภคอื,นๆ
ลําดับที,

ภารยทรัพย์

สามยทรัพย์

สถานที,ตั 'ง

1.

ฉ.58260
เลขที,ดิน 22

ฉ.76004
เลขที,ดิน 28

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ตํ าบลคลองหนึ,ง อํ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี

2.

ฉ.58260
เลขที,ดิน 22

ฉ.76005
เลขที,ดิน 39

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ตํ าบลคลองหนึ,ง อํ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
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เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สญ
ั ญาฉบับนี 'เป็ นอันสิ 'นสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี '
(ก) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ,งฝ่ ายใดผิดสัญญาฉบับนี 'ไม่ว่าข้ อใดข้ อหนึ,งหรื อผิดคํา
รั บ รองที, ใ ห้ ไ ว้ ต ามสัญ ญาฉบับ นี ' และคู่ สัญ ญาฝ่ ายที, ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถ
เยียวยาแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที,ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ,งได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก้ ไขเหตุดังกล่าวแล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที,ไม่ได้
ผิดสัญญาดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 'ได้ ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(ข) ผู้จ ะซื 'ออาจใช้ สิ ทธิ เลิ กสัญญาในกรณี ที,เกิ ดเหตุก ารณ์ ใ ดๆ อันเป็ นผลให้
ทรัพย์สินที,จะซื 'อขายด้ อยค่าลงอย่างมีนยั สําคัญหรื อเป็ นอุปสรรคที,ทําให้ ผ้ ูจะซื 'อ
ไม่สามารถลงทุน หรื อหาประโยชน์ในทรัพย์สินที,จะซื 'อขายได้ ตามวัตถุประสงค์
ของผู้จะซื 'อ
(ค) คู่สัญญาทั 'งสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี 'โดยการทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
(ง) สัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ ฉบับใดฉบับหนึ,งถูก
ยกเลิก หรื อมีการเลิกสัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ
ฉบับใดฉบับหนึง, หรือหลายฉบับ

ผลของการผิดนัดหรื อผล (ก) ในกรณีที,ผ้ ูจะขายเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาฉบับนี ' โดยไม่ส่งมอบการครอบครอง
อันเกิดจากเหตุแห่งการ โอนกรรมสิทธิd หรื อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที,จะซื 'อขายของตนให้ แก่
เลิกสัญญา
ผู้จะซื 'อตามที, กํ าหนดในสัญ ญาฉบับ นี ' ผู้จะขายตกลงชํ าระค่ าเสี ยหายตามที,
เกิดขึ 'นจริงให้ แก่ผ้ จู ะซื 'อ และชําระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,ผ้ จู ะซื 'อได้ จ่ายไปจริ ง (actual
cost) เนื,องจากการดํ าเนินการเพื,อการจะซื 'อทรัพย์สินที,จะซื 'อขายตามสัญญา
ฉบับนี '
(ข) ในกรณี ที,ผ้ ูจะซื 'อเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาฉบับนี ' ผู้จะซื 'อตกลงจะชําระค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที,ผ้ จู ะขายได้ จ่ายไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะ
ขายทรัพย์สินที,จะซื 'อขายตามสัญญาฉบับนี '
(ค) ในกรณีที,ผ้ จู ะขายผิดสัญญาฉบับนี ' ผู้จะซื 'อมีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ จู ะขายดําเนินการ
โอนทรัพย์ สินที,จะซื 'อขายของตนให้ แก่ผ้ ูจะซื 'อโดยผู้จะซื 'ออาจหักค่าเสียหายที,
เกิดขึ 'นออกจากราคาทรัพย์สินที,จะซื 'อขายที,จะต้ องชําระให้ ผ้ จู ะขาย
ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม

ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ที,เกิดขึ 'นหรื ออาจมีขึ 'นเนื,องจากการโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที,จะซื 'อขายทั 'งหมด
หากผู้จะซื 'อได้ ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนผู้จะขายไปก่อน ให้ ผ้ จู ะขายรับผิดชอบ
ชําระเงินคืนให้ แก่ผ้ จู ะซื 'อภายใน 3 วันทําการนับแต่ได้ ร้ ู หรื อควรรู้ถึงการจ่ายเงิน
นั 'น

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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* บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตกลงจะจดทะเบียนภาระจํายอมในโฉนดที,ดินเลขที,
58260 ซึ,งตัง' อยู่ในเขตส่งเสริ ม อุตสาหกรรมนวนครให้ แก่กองทุนรวมในวันเดี ยวกันกับวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิdในทรัพย์สิน
(2) สัญญาโอนสิทธิการเช่าที,ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (Novation Agreement)
ผู้จะโอน

บริษทั โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด

ผู้จะรับโอน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์

ที,ดินที,จะโอนสิทธิ
การเช่า

ที,ดินตามสัญญาเช่าที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตําบลทุ่งศุขลา อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

สัญญาเช่า

(ก) หนัง สื อสัญญาแบ่งเช่าที, ดิ น บางส่ วน ฉบับ วัน ที, 28 พฤศจิ กายน 2546
ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้ เช่า และบริ ษัท โทเทิล
อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัดในฐานะผู้เช่า มีกําหนด 15 ปี 6 เดือน 7 วัน รวม
สิบโฉนด
(ข) หนังสือสัญญาแบ่งเช่าที,ดิน ฉบับวันที, 28 พฤศจิกายน 2546 ระหว่างการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ใ ห้ เช่า และบริ ษัท โทเทิล อินดัส
เตรียล เซอร์วสิ เซส จํากัดในฐานะผู้เช่า มีกําหนดสามสิบปี รวมสิบโฉนด
(ค) หนังสือสัญญาเช่าที,ดิน ฉบับวันที, 28 พฤศจิกายน 2546 ระหว่างการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้ เช่า และบริ ษัท โทเทิล อินดัสเตรี ยล
เซอร์ วิสเซส จํากัดในฐานะผู้เช่า มีกําหนดสามสิบปี รวมสามโฉนด

สัญญาเช่า (ต่อ)

(ง) สัญ ญาเช่า ที, ดิน เพื, อประกอบกิ จ การอื,น ที,เ ป็ นประโยชน์ หรื อเกี, ยวเนื,อ งกับ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สัญญาเช่าเลขที, 5/2546-นฉ. ฉบับวันที,
25 เมษายน 2546 ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้
เช่า และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัดในฐานะผู้เช่า

ค่าโอนสิทธิการเช่า

(ก) ผู้จะโอนตกลงค่าโอนสิทธิการเช่าในราคา 125,000,000.- (หนึ,งร้ อยยี,สิบห้ า
ล้ าน) บาท
(ข) ค่า โอนสิท ธิ ก ารเช่ า อาจมี ก ารปรั บ เปลี, ย นโดยการตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า ง
คู่สญ
ั ญาในกรณีที,จะมีการโอนสิทธิการเช่าเฉพาะบางส่วน

การโอนสิทธิการเช่า

ในวันโอนสิทธิการเช่า
(ก) ผู้จะรับโอนและผู้จะโอนตกลงให้ มีการส่งมอบการครอบครองที,ดินที,จะโอน
สิทธิการเช่าทั 'งหมดในสภาพดี ไม่ชํารุด บกพร่อง เสียหาย สามารถใช้ งานได้ ตาม
วัตถุประสงค์ โดยผู้จะโอนตกลงจะส่งมอบการครอบครองที,ดินที,จะโอนสิทธิการ
เช่า ให้ กบั ผู้จะรับโอน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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การโอนสิทธิการเช่า
(ต่อ)

(ข) ผู้จะโอน จะดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ การเช่ า ให้ แก่ ผู้จะรั บโอน ณ
สํานักงานที,ดินที,เกี,ยวข้ อง รวมถึง ดําเนินการอื,นใดเพื,อทําให้ การจดทะเบียนการ
โอนสิทธิการเช่า เสร็จสมบูรณ์

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สญ
ั ญาฉบับนี 'เป็ นอันสิ 'นสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี '
(ก) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ,งฝ่ ายใดผิดสัญญาฉบับนี ' ไม่ว่าข้ อใดข้ อหนึ,งหรื อผิดคํา
รั บ รองที, ใ ห้ ไ ว้ ต ามสัญ ญาฉบับ นี ' และคู่ สัญ ญาฝ่ ายที, ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถ
เยียวยาแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที,ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ,งได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก้ ไขเหตุดังกล่าวแล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที,ไม่ได้
ผิดสัญญาดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 'ได้ ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(ข) ผู้จะรับโอนอาจใช้ สิทธิเลิกสัญญาในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นผลให้
ที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าด้ อยค่าลงอย่างมีนยั สําคัญหรือเป็ นอุปสรรคที,ทําให้ ผ้ จู ะ
รับโอนไม่สามารถลงทุน หรื อหาประโยชน์ในที,ดินที, จะโอนสิทธิการเช่าได้ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จะรับโอน
(ค) คู่สัญญาทั 'งสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี 'โดยการทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
(ง) สัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ ฉบับใดฉบับหนึ,งถูก
ยกเลิก หรื อมีการเลิกสัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ
ฉบับใดฉบับหนึง, หรือหลายฉบับ

ผลของการผิดนัดหรื อผล (ก) ในกรณี ที,ผ้ ูจะโอนเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาฉบับนี ' โดยไม่ส่งมอบการครอบครอง
อันเกิดจากเหตุแห่งการ โอนสิทธิการเช่า จดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า ในที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าของตน
เลิกสัญญา
ให้ แก่ผ้ จู ะรับโอนตามที,กําหนดในสัญญาฉบับนี ' ผู้จะโอนตกลงชําระค่าเสียหาย
ตามที,เกิดขึ 'นจริงให้ แก่ผ้ ูจะรับโอน และชําระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,ผ้ ูจะรับโอนได้ จ่าย
ไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะรับโอนสิทธิการเช่า ตาม
สัญญาฉบับนี '
(ข) ในกรณี ที,ผ้ ูจ ะรั บโอนเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญ ญาฉบับนี ' ผู้จ ะรั บโอนตกลงจะชํ าระ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,ผ้ จู ะโอนได้ จ่ายไปจริ ง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการ
เพื,อการจะโอนสิทธิการเช่า ตามสัญญาฉบับนี '
(ค) ในกรณี ที, ผ้ ู จ ะโอนผิ ด สัญ ญาฉบับ นี ' ผู้จ ะรั บ โอนมี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ผ้ ู จ ะโอน
ดํ าเนิ น การโอนสิ ท ธิก ารเช่ าของตนให้ แ ก่ ผ้ ูจ ะรั บ โอนโดยผู้จ ะรั บ โอนอาจหัก
ค่าเสียหายที,เกิดขึ 'นออกจากค่าโอนสิทธิการเช่าที,จะต้ องชําระให้ ผ้ จู ะโอน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม

ผู้จะโอนตกลงจะรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,เกิดขึ 'นหรื ออาจมีขึ 'นเนื,องจากการโอนสิทธิการเช่าหากผู้จะรับ
โอนได้ ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนผู้จะโอนไปก่อน ให้ ผ้ ูจะโอนรับผิดชอบชําระ
เงินคืนให้ แก่ผ้ จู ะรับโอนภายใน 3 วันทําการนับแต่ได้ รับแจ้ งการจ่ายเงินนั 'น

(3) สัญญาจะซื 'อจะขายอาคารและสิ,งปลูกสร้ างในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (Building Sale and
Purchase Agreement)
ผู้จะขาย

บริษทั โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด

ผู้จะซื 'อ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์

อาคารและสิ,งปลูกสร้ าง
ที,จะซื 'อขาย

อาคารและสิ,งปลูกสร้ าง ที,ตั 'งอยูบ่ นที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ตําบลทุ่งศุขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

ราคาที,จะซื 'อขาย

(ก) คู่สัญญาตกลงราคาทรัพย์สินตามสัญญาในการซื 'อขายอาคารและสิ,งปลูก
สร้ างที,จะซื 'อขายในราคา 230,000,000.- (สองร้ อยสามสิบล้ าน) บาท
(ข) ราคาทรัพย์สินตามสัญญาอาจมีการปรับเปลี,ยนโดยการตกลงร่วมกันระหว่าง
คู่สญ
ั ญาในกรณีที,จะมีการซื 'ออาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายเฉพาะบางส่วน

การโอนกรรมสิทธิdใน
ทรัพย์สิน

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา

ในวันโอนกรรมสิทธิd
(ก) ผู้จะซื 'อและผู้จะขายตกลงให้ มีการส่งมอบการครอบครองและโอนกรรมสิทธิd
อาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายทั 'งหมดในสภาพดี ไม่ชํารุด บกพร่อง เสียหาย
สามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้จะขายตกลงจะส่งมอบการครอบครอง
อาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายทั 'งหมดให้ กบั ผู้จะซื 'อ
(ข) ผู้จะขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,
จะซื 'อขาย ให้ แก่ ผู้จะซื 'อ ณ สํานักงานที,ดินที,เกี,ยวข้ อง รวมถึง ดําเนินการอื,นใด
เพื,อทําให้ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขาย เสร็ จ
สมบูรณ์
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สญ
ั ญาฉบับนี 'เป็ นอันสิ 'นสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี '
(ก) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ,งฝ่ ายใดผิดสัญญาฉบับนี 'ไม่ว่าข้ อใดข้ อหนึ,งหรื อผิดคํา
รั บ รองที, ใ ห้ ไ ว้ ตามสัญ ญาฉบับ นี ' และคู่สัญ ญาฝ่ ายที, ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถ
เยียวยาแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที,ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ,งได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก้ ไขเหตุดังกล่าวแล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที,ไม่ได้
ผิดสัญญาดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 'ได้ ทันทีโ ดยการบอกกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
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เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา (ต่อ)

(ข) ผู้จ ะซื 'ออาจใช้ สิ ทธิ เลิ กสัญญาในกรณี ที,เกิ ดเหตุก ารณ์ ใ ดๆ อันเป็ นผลให้
อาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายด้ อยค่าลงอย่างมีนัยสําคัญหรื อเป็ นอุปสรรค
ที,ทําให้ ผ้ จู ะซื 'อไม่สามารถลงทุน หรื อหาประโยชน์ในอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะ
ซื 'อขายได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้จะซื 'อ
(ค) คู่สัญญาทั 'งสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี 'โดยการทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
(ง) สัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ ฉบับใดฉบับหนึ,งถูก
ยกเลิก หรื อมีการเลิกสัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ
ฉบับใดฉบับหนึง, หรือหลายฉบับ

ผลของการผิดนัดหรื อผล (ก) ในกรณีที,ผ้ ูจะขายเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาฉบับนี ' โดยไม่ส่งมอบการครอบครอง
อันเกิดจากเหตุแห่งการ โอนกรรมสิทธิd หรื อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อ
เลิกสัญญา
ขายของตนให้ แ ก่ผ้ ูจะซื 'อตามที, กํา หนดในสัญ ญาฉบับนี ' ผู้จะขายตกลงชํ าระ
ค่าเสียหายตามที,เกิดขึ 'นจริ งให้ แก่ผ้ จู ะซื 'อ และชําระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,ผ้ ูจะซื 'อได้
จ่ายไปจริ ง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะซื 'ออาคารและสิ,ง
ปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายตามสัญญาฉบับนี '
(ข) ในกรณี ที,ผ้ ูจะซื 'อเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาฉบับนี ' ผู้จะซื 'อตกลงจะชําระค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที,ผ้ จู ะขายได้ จ่ายไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะ
ขายอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายตามสัญญาฉบับนี '
(ค) ในกรณีที,ผ้ จู ะขายผิดสัญญาฉบับนี ' ผู้จะซื 'อมีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ จู ะขายดําเนินการ
โอนอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายของตนให้ แก่ผ้ จู ะซื 'อโดยผู้จะซื 'ออาจหัก
ค่าเสียหายที,เกิดขึน' ออกจากราคาอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะซื 'อขายที,จะต้ อง
ชําระให้ ผ้ จู ะขาย
ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม

ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ที,เกิดขึ 'นหรืออาจมีขึ 'นเนื,องจากการโอนกรรมสิทธิdในอาคารและสิ,งปลูกสร้ างที,จะ
ซื 'อขายทั 'งหมด หากผู้จะซื 'อได้ ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนผู้จะขายไปก่อน ให้ ผ้ ู
จะขายรับผิดชอบชําระเงินคืนให้ แก่ผ้ จู ะซื 'อภายใน 3 วันทําการนับแต่ได้ ร้ ู หรื อควร
รู้ถงึ การจ่ายเงินนั 'น

(4) สรุปสาระสําคัญร่างสัญญาแต่งตั 'งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
คู่สญ
ั ญา

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่า เอ็ม เอฟซี อิน ดัส เตรี ยล อิน เวสเมนท์
(กองทุน) และ บริ ษั ท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) (ผู้บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์

29

วันที,สญ
ั ญามีผล
ใช้ บงั คับและการ
แต่งตั 'งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ให้ สญ
ั ญาฉบับนี 'มีผลใช้ บงั คับนับแต่วนั ที,กองทุนเข้ าลงทุนครัง' แรก โดยกองทุนตกลง
แต่งตั 'งและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับการแต่งตั 'งให้ ปฏิบตั ิหน้ าที,เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พย์ ข องกองทุน สํ าหรั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามเงื, อ นไขและหลักเกณฑ์ ที,
กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ' โดยให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริ มทรัพย์เริ, มปฏิบตั ิหน้ าที,นบั แต่วนั ที,
สัญญามีผลใช้ บงั คับ

หน้ าที,ของผู้บริหาร 1. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงปฏิบตั ิหน้ าที,ตามที,ระบุไ ว้ ในสัญญาแต่งตั 'งผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ โดยการปฏิบตั ิหน้ าที,ดงั กล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงาน
ประจํ าปี โครงการจัดการกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ที,เกี,ยวข้ อง ทั 'งนี ' เพื,อ
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
2. นอกเหนื อ จากหน้ าที, ข องผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที, ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ งตัง'
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ มี หน้ าที, ที,จ ะต้ อ งดํ าเนินการใดๆ
ตามที,กองทุนจะตกลงร่วมกันกับผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์เพื,อกําหนดหน้ าที,เพิ,มเติมแก่
ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ตามสมควรแก่กรณี เฉพาะที,เกี,ยวเนื,องกับการดําเนินงานของ
โครงการและ/หรื อที,เกี,ยวเนื,องกับการปฏิบตั ิหน้ าที,ตามที,กําหนดในสัญญาฉบับนี ' ทั 'งนี '
เพื,อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์
มีสิทธิที,จะได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที,เพิ,มเติมดังกล่าวตามที,จะได้ ตกลง
กันต่อไป ทั 'งนี ' หากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิเสธหน้ าที,ดังกล่าว กองทุนสามารถ
ว่าจ้ างบุคคลอื,นเข้ ามาดําเนินการได้
ค่าตอบแทน

กองทุ น ตกลงชํ า ระค่ า ตอบแทนในการบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แก่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ในอัตราดังต่อไปนี '
1. ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (Incentive fee) ใน
อัตราดังต่อไปนี '
รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายสุทธิ
เบื 'องต้ น/รายได้ ค่าเช่า*
Year

ค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สิน
และค่าตอบแทนส่วนเพิม, (บาท/ตรม./เดือน)
ปี ที, 1

ปี ที, 2

ปี ที, 3

ปี ที, 4

ปี ที, 5

95-100%

1.7500 1.8025 1.8566 7.5000 7.7250

90 to <95%

1.6500 1.6995 1.7505 7.0000 7.2100

<90%

1.5000 1.5450 1.5914 6.5000 6.6950

* รายได้ ค่าเช่า หมายถึง รายได้ ที,กองทุนได้ รับจากโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่า ในส่วนของ
ค่าเช่าและค่าบริการในแต่ละรอบปี บัญชี
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ค่าตอบแทน (ต่อ)

* รายได้ หลัง หักค่าใช้ จ่ายสุทธิเบื 'องต้ น หมายถึง รายได้ ค่าเช่าหักค่า นายหน้ า ค่ า
ซ่อมแซมบํารุงอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื,นๆ (ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานอื,นๆ หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวข้ องในการบริ หารทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึงค่า
บริหารจัดการกองทุน)
ทั 'งนี ' ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (Incentive fee)
รวมสูงสุดจะต้ องไม่เกินอัตราร้ อยละ 4.50 ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการต่อปี
2. ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่สําหรับโรงงานที,วา่ งลงซึง, มีระยะเวลาการเช่า
ตั 'งแต่ 3 ปี ขึ 'นไปในอัตรา 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที,ไ ด้ รับจากผู้เช่าราย
ใหม่ ข องโรงงานดังกล่ าว กรณี ที, สัญ ญาเช่า มี ร ะยะเวลาการเช่ าน้ อ ยกว่ า 3 ปี ค่ า
นายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่จะได้ รับการปรับลดจากอัตรา 1 เดือนของอัตราค่า
เช่าและค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าจริง
3. ในกรณีต่อสัญญา ค่านายหน้ าในการต่อสัญญาสําหรับโรงงานซึง, มีระยะเวลาการ
ต่อสัญญาตั 'งแต่ 3 ปี ขึ 'นไปในอัตรา 0.5 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที,ไ ด้ รับ
จากผู้เช่ารายใหม่ของโรงงานดังกล่าว กรณีที,สญ
ั ญาเช่าที,ต่อสัญญามีระยะเวลาการ
ต่อสัญญาเช่าน้ อยกว่า 3 ปี ค่านายหน้ าในการต่อสัญญาจะได้ รับการปรั บลดจาก
อัตรา 0.5 เดื อนของอัตราค่าเช่า และค่ าบริ การตามสัดส่วนของระยะเวลาการต่ อ
สัญญาเช่าจริง
4. ค่านายหน้ าในกรณี ที,มีการขายทรั พย์ สินหรื อโอนสิทธิการเช่าของทรัพย์สินตาม
โครงการในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าการซื 'อขายหรื อการโอนสิทธิการเช่าของ
ทรั พ ย์ สิ น ตามโครงการ (ยกเว้ นกรณี ที, เ ป็ นการขายทรั พ ย์ สิ น ให้ แก่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์หรื อบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

ข้ อตกลงกระทําการ
หรือละเว้ นกระทํา
การของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

1. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใดๆ รวมทั 'งการลงนามในเอกสารใดๆ การ
ติดต่อหรื อให้ ถ้อยคําต่อเจ้ าหน้ าที,ของหน่วยราชการอื,นใดในนามกองทุน และจะไม่ก่อ
ภาระหน้ าที, ความผูก พันใดๆ ในนามของกองทุน โดยไม่ ไ ด้ รับ ความยิน ยอมจาก
กองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าก่อนการดําเนินการดังกล่าว
2. ผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงดํ า เนิ น การใดๆ ภายในอํ านาจหน้ าที, แ ละตาม
มาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นที,ยอมรับโดยทั,วไปของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึง, ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เห็นว่าจํ าเป็ นและเหมาะสมเพื,อป้ องกันมิให้ กองทุนปฏิบตั ิผิดหน้ าที,
หรื อฝ่ าฝื นเงื,อนไขตามที,ได้ ระบุไว้ ในสัญญากับผู้เช่ารายย่อยอย่างมีนัยสําคัญ โดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องแจ้ งให้ กองทุนทราบในทันทีเมื,อมีเหตุการณ์ใดๆ หรื อมี
เหตุอนั ควรทราบว่าการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการใดๆ ของกองทุนอาจถือว่า
เป็ นการปฏิบตั ิผิดหน้ าที,หรื อฝ่ าฝื นเงื,อนไขตามที,ได้ ระบุไว้ ในสัญญากับผู้เช่ารายย่อย
ดังกล่าว เพื,อให้ กองทุนทราบและดําเนินการแก้ ไขต่อไป

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์

31

ข้ อตกลงกระทําการ
หรือละเว้ นกระทํา
การของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
(ต่อ)

3. ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ตกลงให้ นําหนังสือคํ า' ประกันธนาคารในวงเงินจํานวน
1,000,000 บาท มอบให้ แก่กองทุน ในวันที,สัญญามีผลใช้ บงั คับเพื,อเป็ นประกันการ
ปฏิบตั ิหน้ าที,ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี '
4. ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดสรรพื 'นที,สําหรับพื 'นที,ส่วนที,เป็ นโครงการ และส่วนที,
ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเจ้ าของและ/หรื อมีสิทธิการเช่า ด้ วยความสุจริ ตและเป็ น
ธรรม ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะกระทําโดยวางอยู่บนพื 'นฐานของความเท่าเทียมและ
สุจริต ไม่กระทําการใดๆ ที,วิญ|ูชนในภาวะเช่นนั 'นอาจคาดเห็นหรื อเล็งเห็นได้ ว่าการ
กระทําดังกล่าวเป็ นการกระทําอย่างเป็ นคู่แข่งกับธุรกิจของกองทุน หรื อจํากัดหรื อตัด
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน ทั 'งนี ' ไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อปริยายก็ตาม

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง คู่สัญญาตกลงให้ ผ้ ูบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ปฏิ บัติ หน้ าที, ต่ างๆ ตามที, กํา หนดไว้ ใ น
สัญญา
สัญญาฉบับนี ' มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั 'งแต่วนั ที,สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ
เมื,อครบกําหนดระยะเวลาข้ างต้ นและผู้บริ หารอสังหาริม ทรัพย์มิได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ฉบับนี 'ในข้ อ ที,เป็ นสาระสําคัญ กองทุนอาจพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญานี 'ตามข้ อกําหนด
เงื,อนไข หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที,ค่สู ัญญาจะ
ได้ ตกลงกันต่อไป
การเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนี 'อาจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ,งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ดังต่อไปนี ' ทั 'งนี ' ให้ ค่สู ญ
ั ญาที,เกี,ยวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง,
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(ก) กองทุนเลิกกองทุนตามที,กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุน” ของ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน หรื อในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั,งให้
เลิกกองทุน
(ข) โครงการถูกทําลายทั 'งหมดหรือได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญและกองทุนไม่
ประสงค์ที,จะจัดหาประโยชน์ในโครงการดังกล่าวอีกต่อไป
(ค) เมื,อมีการเปลี,ยนแปลงของกฎหมายที,เกี,ยวข้ องอันทําให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ,ง
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที,ของตนในส่วนที,เป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี '
(ง) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ,งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที,ตามที,ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี '
หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที,ดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดําเนินการ
แก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที,ได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายที,
ไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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(5) สรุปสาระสําคัญร่างสัญญาสัญญาตกลงกระทําการ
คู่สญ
ั ญา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์
(กองทุน), บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (ทีเอฟดี) และ
บริษทั โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด (โทเทิล)

ข้ อตกลงกระทําการของ
ทีเอฟดีและโทเทิล
เกี,ยวกับสิทธิการเช่าของ
กองทุนในสัญญาเช่า
ที,ดินของการท่าเรื อแห่ง
ประเทศไทย

หากภายในวันที, 31 ธันวาคม 2561 หรื อภายในวันที, สัญญาเช่ าที, ดินของการ
ท่าเรื อแห่งประเทศไทยสิ 'นผลบังคับ (แล้ วแต่กรณี) กองทุนไม่สามารถจดทะเบียน
ต่ออายุสิทธิการเช่าในที,ดินของการท่าเรื อแห่งประเทศไทยได้ เป็ นระยะเวลา 15 ปี
ขึ 'นไป (หรื อระยะเวลาอื,นซึ,งจะทําให้ สิทธิการเช่าที,ดินของการท่าเรื อแห่งประเทศ
ไทยมีผ ลใช้ บังคับจนกระทั,งถึงวันที, 23 มิถุนายน 2576 เป็ นอย่ า งน้ อย) ตาม
ความประสงค์ของกองทุน ทีเอฟดีและโทเทิลตกลงรับผิดชอบร่ วมกันและแทนกัน
เพื,อชดเชยความเสียหายให้ แก่กองทุนเป็ นจํานวนเงินทั 'งสิ 'น 10,000,000 บาท

ข้ อตกลงเรื, องการชดเชย
รายได้ สําหรับโรงงาน
แปลงเลขที, F009 A6
และ A4 ณ นิคม
อุตสาหกรรมทีเอฟดี
โรงงานแปลงเลขที,
3074/4 ณ เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร

ตลอดระยะเวลาสามปี นับ จากวัน โอนกรรมสิท ธิd ใ นทรั พ ย์ สินตามที, อ้างถึงใน
สัญญาจะซื 'อจะขายทรัพย์สิน ในกรณี ที,ปรากฏว่าโรงงานแปลงเลขที, F009 A6
หรื อ A4 ณ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และ/หรื อโรงงานแปลงเลขที, 3074/4 ณ
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไม่มีผ้ เู ช่าทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าที,มีอยู่สิ 'น
ผลบังคับไม่ว่าแปลงใดแปลงหนึ,งหรื อทั 'งหมด ทีเอฟดีตกลงเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ฐานะ “ผู้เช่า” กับกองทุน (ในฐานะ”ผู้ให้ เช่า”) ในการเข้ าทําสัญญาเช่าที,ดินและ
โรงงาน และสัญญาบริ การสําหรับที,ดินและโรงงาน เพื,อเช่าโรงงานแปลงที,ไม่มี
ผู้เช่าหรื อ สัญญาเช่าที, มีอยู่สิน' ผลบังคับกับกองทุนโดยตรง โดยที เอฟดี อาจนํ า
พื น' ที, โ รงงานแปลงที, เ ช่ า ไปจากกองทุ น ในกรณี ดัง กล่ า วออกให้ เ ช่ า ช่ ว งหา
ประโยชน์แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยในนามตนเองต่อไปก็ได้ ทั 'งนี ' ภายใต้ ข้อกําหนดและ
เงื,อนไขของสัญญาเช่าที,จะได้ ตกลงกันต่อไป

ข้ อตกลงเกี,ยวกับโรงงาน ทีเอฟดีและกองทุนตกลงเกี,ยวกับโรงงานที,อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง ดังนี '
ที,อยู่ในระหว่างการ
1. ทีเอฟดีตกลงดําเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อต่อเติม และ/หรื อตกแต่ง และ/หรื อ
ก่อสร้ าง
ซ่อ มแซมอาคารโรงงานที, อ ยู่ใ นระหว่างการก่อ สร้ างดังกล่ าวให้ เ สร็ จ สิน' ตาม
หลักเกณฑ์ที,กําหนดในข้ อ 2. ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี '
(ก) ภายในระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันที,กองทุนเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินภายใต้
สัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิ ท ธิ ก ารเช่า ทรั พ ย์ สิน ทัง' สามโครงการ สํ าหรั บ
โรงงานแปลงเลขที, F009 ซึง, ตั 'งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
(ข) ภายในวันที, 31 มีนาคม 2556 สําหรับโรงงานแปลงเลขที, A4 ซึ,งตั 'งอยู่ ณ
นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
(ค) ภายในวันที, 12 กุมภาพันธ์ 2556 สําหรับโรงงานแปลงเลขที, 3074/4 ซึง, ตั 'งอยู่
ณ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์

33

ข้ อตกลงเกี,ยวกับโรงงาน 2. ทีเอฟดีตกลงดํ าเนินการให้ งานก่อ สร้ าง ต่อเติม ตกแต่ง และ/หรื อซ่อมแซม
ที,อยู่ในระหว่างการ
ทรัพย์สินแต่ล ะรายการในข้ อ 1. เสร็จสิ 'นต่อเมื,องานดังกล่าวได้ สําเร็จเรี ยบร้ อย
ก่อสร้ าง (ต่อ)
ตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม และสอดคล้ องกับแบบการก่อสร้ างที,เกี,ยวข้ อง
และเอกสาร Bill of Quantity ที,เกี,ยวข้ อง เพื,อพร้ อมให้ กองทุนสามารถนําออกให้
เช่าหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ ทันทีนับแต่เวลาที,ได้ รับมอบไว้ จากทีเอฟดี
อนึง, การส่งมอบทรัพย์สินแต่ละรายการให้ แก่กองทุนจะต้ องเป็ นไปตามวิธีการที,
กองทุน กํ า หนด โดยในการส่ งมอบทรั พ ย์ สิ น ที เอฟดี ต กลงจัด ให้ มี แ ละนํ า ส่ ง
เอกสารต่างๆ ที,จําเป็ นเพื,อให้ กองทุนสามารถนําทรัพย์สินที,กองทุนรับมอบ ออก
ให้ เช่า ณ วันส่งมอบทรัพย์สินแต่ละรายการ รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ
(ก) ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ' ถอนอาคาร (ใบอ. 1 หรื อ
แบบ กนอ. 02/2) ใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื,อนย้ าย
อาคาร (ใบอ. 6 หรื อแบบ กนอ. 02/6) และใบอนุญาตอื,นที,เกี,ยวข้ อง (หากมี) และ
(ข) หนังสือรับรองและ/หรื อเอกสารการตรวจสอบอาคารที,ผ่านการรับรองโดย
ผู้ตรวจสอบอาคารอิสระซึ,งจะได้ รับการแต่งตั 'งจากกองทุนต่อไป และ
(ค) หนังสือรับรองและ/หรื อเอกสารการตรวจสอบอาคารที,ผ่านการรับรองโดย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนในขณะเวลาที,ส่งมอบ
3. เพื,อเป็ นประกันการปฏิบตั ิการตามข้ อ 1. และข้ อ 2. ข้ างต้ นทีเอฟดีและกองทุน
ตกลงกัน ดังนี '
(ก) ณ วันที,ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ ายได้ ลงนามในสัญญาฉบับนี ' ทีเอฟดีตกลงจัดหาและ
วางหลักประกันมูลค่ารวม 24,000,000 บาท ซึ,งประกอบไปด้ วย (1) หนังสือคํ 'า
ประกันที,ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ใ นประเทศไทย ซึ,งมีมูล ค่าเที ยบเท่าเงินสด
จํานวน 12,000,000 บาท และ (2) เงินสดมูลค่า 12,000,000 บาท มอบไว้ ให้ แก่
กองทุน ตามขั 'นตอนและวิธีการที,กองทุนจะแจ้ งให้ ทีเอฟดีทราบ*
(ข) หากทีเอฟดีไม่สามารถดําเนินการก่อสร้ าง ต่อเติม ตกแต่ง และ/หรื อซ่อมแซม
ทรัพย์สินไม่ว่ารายการใดๆ ได้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาตามข้ อ 1. (ก) - (ค)
ข้ างต้ น ทีเอฟดีตกลงชําระค่าชดเชยความล่าช้ าของงานก่อสร้ าง ต่อเติม ตกแต่ง
และ/หรือซ่อมแซมสําหรับรายการที,ยงั ไม่แล้ วเสร็ จดังกล่าวให้ แก่กองทุนในอัตรา
วันละ 10,000 บาทต่ อรายการ จนกว่ าจะได้ ส่งมอบรายการที, ยังไม่แล้ วเสร็ จ
ดังกล่าวเรี ยบร้ อยตามหลักเกณฑ์ที,กําหนดในข้ อ 2.
* สําหรับหลักประกันจํานวน 24,000,000 บาท นั 'น บริษัทจัดการจะชําระคืนให้ แก่ บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ก็ต่อเมื,อมีการก่อสร้ างอาคารโรงงานให้ แล้ วเสร็จตามเงื,อนไขที,ระบุในสัญญาตก
ลงกระทํ าการเท่านัน' แต่ถ้าหากไม่แล้ วเสร็ จตามที, ระบุใ นสัญญาตกลงกระทําการนัน' บริ ษัทจัดการจะริ บ
หลักประกันจํานวนดังกล่าวข้ างต้ นหมดทั 'งก้ อนเพื,อมาดําเนินการต่อให้ แล้ วเสร็ จ และเมื,อดําเนินการก่อสร้ าง
เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว หากยังมีเงินประกันเหลือจากการก่อสร้ าง เงินจํานวนดังกล่าวจะเป็ นของกองทุนรวม
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4.1.6 สรุปภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาส 2 ของปี 2555 นั 'นฟื น' ตัวต่อเนื,องจากไตรมาส 1 ของปี 2555 แต่เริ, ม
ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงปลายไตรมาส ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถ
กลับมาผลิตได้ ตามปกติและเร่งผลิตเพื,อตอบสนองความต้ องการและสะสมสินค้ าคงคลัง อย่างไรก็ดี
ธุรกิจส่งออกเริ, มได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโร ส่งผลให้ การผลิตหดตัว ขณะที,
การลงทุนขยายตัวต่อเนื,องจากการเร่งฟื น' ฟูความเสียหายและป้ องกันอุทกภัยในอนาคต รวมทั 'งการลงทุน
เพื,อแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่วนทางด้ านการบริ โ ภค
ขยายตัวดีในทุกภูมิภาคจากกําลังซื 'อที,อยู่ในเกณฑ์ดีและความเชื,อมัน, ผู้บริโภคที,ปรับสูงขึ 'น
ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาส 3 ของปี 2555 ยังมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื,อง แต่อาจชะลอลงจาก
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่ม ประเทศยูโ รที, ชัดเจนขึน' ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจมี แนวโน้ ม
ขยายตัวต่อเนื,องจากแรงขับเคลื,อนของการบริ โภคและการลงทุนที,ขยายตัวดี แม้ การลงทุนโดยรวมจะ
ชะลอตัวลงเนื,องจากเร่ งตัวไปมากแล้ วในช่วงครึ,งแรกของปี แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในเครื, องจักร
เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพการผลิตและแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื,องอย่างไรก็ดี ธุรกิจส่งออก
และที,เกี,ยวข้ องกับการส่งออกก็ได้ รับผลกระทบจากความเสี,ยงที,เกิดขึ 'นของเศรษฐกิจโลกที,ชดั เจนขึ 'น
2. แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม
การเติบ โตของธุ รกิ จ อสัง หาริ ม ทรั พย์ เ พื, อ การอุต สาหกรรมในประเทศไทยมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ภาวะ
เศรษฐกิจทั 'งในและต่างประเทศ โดยประเทศที,มีการลงทุนในประเทศไทยสูงที,สุด คือ ประเทศญี, ปนุ่ ซึ,ง
กลุ่มอุต สาหกรรมที,เข้ ามาลงทุนมากที,สุด คือ กลุ่มอุต สาหกรรมยานยนต์และชิ 'นส่วน โดยในช่วงต้ นปี
2554 ประเทศไทยได้ รับอุปสงค์เพิ,มขึ 'นจากประเทศต่างๆ ที,เข้ ามาลงทุนมากขึ 'น โดยเฉพาะประเทศญี,ปนุ่
เริ, มมีการย้ ายฐานการผลิตหลักมายังประเทศไทยภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ สนึ ามิในประเทศญี,ปนุ่
ประกอบกับภาวการณ์ การเมือ งในประเทศกลับ เข้ าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ ปรั บตัวดี ขึน' อย่างไรก็ตาม
ในช่วงครึ, งหลังของปี 2554 ประเทศไทยประสบปั ญหามหาอุทกภัย ซึ,งส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาด
อสังหาริมทรัพย์เพื,ออุตสาหกรรม โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดปทุมธานี โดยกระทบ
ต่อนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี, แลนด์, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร, นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี
และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ในปี 2555 ผู้ประกอบการยังคงเน้ นการลงทุนและพัฒนาทางด้ านของอีสเทิร์นซีบอร์ด เนื,องจากปั จจัยทาง
ตําแหน่งที,ตั 'งและโลจิสติกส์ที,ดี ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที,ได้ รับผลกระทบจากนํ 'าท่วมนั 'น โรงงานส่วน
ใหญ่กําลังอยู่ในช่วงซ่อมแซมและลงทุนเพิ,มเติมเพื,อให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ,งคาดว่า
จะต้ องใช้ เวลาสําหรับการฟื น' ฟูโรงงาน
ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม จากผลการวิจัยของผลวิจัยบริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ณ เดื อนกรกฎาคม 2555 มีโรงงานที,ตั 'งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมย่านปทุมธานีและพระนครศรี อยุธยาที,ได้ รับความเสียหายจากนํ 'าท่วมจํานวน 663 แห่ง
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หรื อเท่ากับ 74.6% ที,กลับมาเริ, มปฏิบตั ิการได้ อีกครัง' โดยเป็ นทั 'งการเริ, มงานเพียงบางส่วนหรื อแบบเต็ม
ความสามารถในการผลิต ทําให้ ดชั นีการผลิตได้ พลิกฟื น' กลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดภาวะนํ 'าท่วม แม้ จะ
ยังมี โรงงานหลายแห่งที,ยังไม่สามารถฟื 'นฟูกิจการอย่างเต็มตัว สําหรับโรงงานที,ยังเปิ ดทําการไม่ไ ด้ มี
จํานวน 81 แห่งที,แจ้ งความประสงค์ว่าจะเปิ ดทําการอีกครัง' โดยในจํานวนนี 'เป็ นโรงงาน 51 แห่งที,คาดว่า
จะเปิ ดภายในไตรมาสที, 3 ของปี 2555 และโรงงานอีก 25 แห่งเตรียมเปิ ดในไตรมาสที, 4 ของปี 2555 และ
อีก 5 แห่งคาดว่าจะเปิ ดภายในไตรมาสแรกของปี 2556 ขณะที,โรงงานจํานวน 62 แห่งต้ องเลือกที,จะปิ ด
ตัวลงหรื อย้ ายทําเลไปอยู่ที,อื,นอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม โรงงานที,ตั 'งอยู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมที,ถูก
นํ 'าท่วมจํานวนทั 'งสิ 'น 7,893 แห่ง มีโรงงาน 97.16% ได้ กลับมาปฏิบตั ิการอีกครัง'
ตามรายงานของบริ ษัท ซี บี ริ ช าร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํ ากัด (CBRE Thailand) จํ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมสําเร็ จรู ปให้ เช่า (Ready – Built Factories: RBFS) ณ ไตรมาสที, 2 ของปี 2555 จํานวน
โรงงานสําเร็จรูปให้ เช่าคิดเป็ นพื 'นที,รวมทั 'งหมด 1,579,590 ตารางเมตร โดยมีอตั ราการเช่าพื 'นที,ทั 'งหมด
1,456,819 ตารางเมตร

ที,มา : CBRE Thailand
ทั 'งนี ' อัตราการเช่าโรงงานสําเร็จรูปให้ เช่า (RBFS) ณ ไตรมาสที, 2 ของปี 2555 เท่ากับ 92.2% เพิ,มขึ 'นจาก
91.1% ในไตรมาสที, 1 ของปี 2555
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ผู้ประกอบการ/เจ้ าของ

อัตราค่ าเช่ าเฉลี2ย
(บาท/ตรม./เดือน)

บริ ษัท ไทยคอนอินดัสเทรี ยล คอนเน็คชั,น จํากัด (มหาชน) และ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

195 - 225

บริษทั เหมราชพัฒนาที,ดิน จํากัด (มหาชน)

190 - 210

บริษทั ปิ, นทอง อินดัสเตรียลปาร์ ค จํากัด

120 - 200

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน, จํากัด (มหาชน)

210 - 220

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด ( มหาชน)

220

ที,มา : CBRE Research
ในส่วนของที,ดินเพื,อการอุตสาหกรรม จากผลวิจยั บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ระบุ
ว่า อุปทานรวมของที,ดินเพื,อการอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 2555 เท่ากับ 118,642 ไร่ หรื อเพิ,มขึ 'น
1.61% เมื,อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน หรื อคิดเป็ น 4.78% เมื,อเทียบกับปี ที,ผ่านมา อัตราการ
ขายรวมอยู่ที, 102,187 ไร่ หรื อประมาณ 86% ซึง, ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื 'นที,อีสเทิร์นซีบอร์ ด

ที,มา : บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. แนวคิด อุปทาน อุปสงค์ และสภาวะการแข่งขันโรงงานมาตรฐานให้ เช่า
3.1 แนวคิดของโรงงานมาตรฐานให้ เช่า
• การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั,ว ไปจะเริ, ม ต้ นจากการพัฒ นาที, ดินอุตสาหกรรม การจัดสร้ าง
โครงสร้ างพื 'นฐานในที,ดินอุตสาหกรรมและการขายที,ดินให้ แก่ผ้ ูประกอบการอุตสาหกรรมเพื,อ
ก่อสร้ างโรงงานผลิตสินค้ า
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• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาจจัดสรรเงินลงทุนเพื,อเป็ นเจ้ าของโรงงานเอง หรื ออาจเลือกเช่า
โรงงานเพื, อลดต้ นทุนในการดํ าเนินการ และลดความเสี,ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที,อาจ
เกิดขึน' โดยเฉพาะอย่ างยิ,งหากการให้ เ ช่าโรงงานมี บริ ก ารแบบครบวงจร เพื, อ อํานวยความ
สะดวกในการประกอบการให้ แ ก่ ผ้ ู ประกอบการ ทั ง' นี ' ในอดี ต ที, ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บัน มี
ผู้ประกอบการชาวต่างชาติจํานวนมากที,เข้ ามาตั 'งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือ
กรรมสิทธิdในโรงงาน
3.2 อุปทานของโรงงานมาตรฐานให้ เช่า
ผู้พฒ
ั นาโรงงานอุตสาหกรรมเพื,อขาย/ให้ เช่า แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี '
• ผู้พฒ
ั นาโรงงานบนที,ดินอุตสาหกรรมที,ตนเองพัฒนาขึ 'น ได้ แก่ เจ้ าของนิคมอุตสาหกรรม
• ผู้พฒ
ั นาโรงงานบนที,ดินอุตสาหกรรมที,ซื 'อ/เช่าจากเจ้ าของที,ดินอุตสาหกรรม เช่น บริ ษัท ซึง, สร้ าง
โรงงานมาตรฐานเพื, อ ให้ เช่ า บนที, ดิ น ที, ซื อ' จากเจ้ า ของที, ดิ น อุ ต สาหกรรมในทํ า เลที, ตั ง' ที,
หลากหลาย
3.3 อุปสงค์ของโรงงานมาตรฐานให้ เช่า
การเลือกเช่ าโรงงานเป็ นทางเลือกหนึ,งของผู้ประกอบการที,ไม่ต้องการเป็ นเจ้ าของโรงงาน เพื,อลด
ต้ นทุนของโครงการ และเพื,อเพิ,มความยืดหยุ่นในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ,งในช่วงที,มีความไม่
แน่ น อนของสถานการณ์ ต่ า งๆ ที, มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บรรยากาศการลงทุ น นอกจากนี ' วงจรชี วิต ของ
ผลิตภัณฑ์ที,มีแนวโน้ มสั 'นลง ตลอดจนการให้ ความสําคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนล้ วนแต่
เป็ นปั จจัยเสริมให้ ผ้ ปู ระกอบการมีความต้ องการเช่าโรงงานแทนการลงทุนเป็ นเจ้ าของโรงงานเอง
ประเทศไทยตัง' อยู่ในทํ าเลที, ตัง' ที,ดีสํ าหรั บการลงทุน เนื, องจากตั 'งอยู่ใ นศูนย์ กลางของทวี ปเอเชี ย
นอกจากนี ' ประเทศไทยยังมีแรงงานที,มีทกั ษะ มีระบบโครงสร้ างพื 'นฐานที,ดี รวมทั 'งมีกฎระเบียบต่างๆ
ที,เอื 'ออํานวยต่อการลงทุน การเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลให้ มี
ความต้ องการเช่าโรงงานมากขึ 'น
3.4 สภาวะการแข่งขันโรงงานมาตรฐานให้ เช่า
การแข่งขันในธุรกิจนี 'ยังจัดอยู่ในระดับปานกลาง เนื,องจากมีผ้ ปู ระกอบการน้ อยราย และใช้ เงินลงทุน
มาก ผู้แข่งขันโดยตรงคือ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในทําเลเดียวกัน ได้ แก่ บริ ษัท เหมราชพัฒนาที,ดิน
จํากัด (มหาชน), บริ ษัท ไทยคอนอินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน, จํากัด (มหาชน), บริ ษัท อมตะ ซัมมิท
เรดดี ' บิลด์ จํ ากัด และ บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมปิ, นทองอินดัส เตรี ยลปาร์ ค จํ ากัด หากมี ผ้ ูเข้ ามา
แข่ งขันรายใหม่จ ะต้ อ งใช้ เงิ นทุนสูง และต้ อ งใช้ ระยะเวลานานในการพัฒ นาโครงการที, มี ความ
หลากหลายทั 'งในด้ านทําเลที,ตั 'ง รูปแบบ และขนาด
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4.1.7 จุดเด่นของกองทุน
• เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินที,มีศกั ยภาพ ตั 'งอยู่ในทําเลที,ดี และได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มจากทาง
ภาครัฐ
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ารวม 32 โรงงาน พื 'นที,ให้ เช่ารวม 39,360 ตารางเมตร
ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 3 แห่งในประเทศไทย ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)
ซึ,งกํ าหนดให้ ผ้ ูพัฒ นานิคมอุต สาหกรรม/เขตส่งเสริ ม อุต สาหกรรมต้ องจัด หาระบบโครงสร้ างพื น' ฐาน
สาธารณูปโภค และการบริการที,ได้ มาตรฐานให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการที,ดําเนินงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนี ' กนอ. ยังได้ ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอนุญาตให้ บริ ษัทต่างประเทศ
ครอบครองที,ดินในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และผ่อนผันกฎและข้ อ บังคับการอนุมัติ
ต่างๆ โดยสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวจะมีอยู่เฉพาะที,ดินที,ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรม
และขึ 'นอยู่กบั นิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนั 'นๆ ด้ วยปั จจัยข้ างต้ นจึงเป็ นสิ,งจูงใจ
ให้ ผ้ ูเช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะต่อสัญญาการเช่าโรงงานที,
นิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนั 'นๆ เพื,อรักษาสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
• อสังหาริมทรัพย์มีอตั ราการเช่าสูง และมีผลการดําเนินการที,ดี
อสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนนั 'น ณ วันที, 31 สิงหาคม 2555 อสังหาริ มทรัพย์ ที,มี การเปิ ด
ดําเนินการแล้ วนั 'นมีอตั ราการเช่าเฉลี,ยเท่ากับร้ อยละ 96.87 ซึง, ที,ผ่านมาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมีผลการ
ดําเนินการอยู่ในระดับที,ดีมาโดยตลอด และหากพิจารณาถึงอัตราการเช่าในช่วง 3 ปี ย้ อนหลังล่าสุด จะ
เห็น ว่าอัต ราการเช่าเฉลี, ยจะสูงถึงร้ อยละ 94 โดยผู้เ ช่ าที, เ ช่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ จะมี อายุค งเหลื อเฉลี, ย
ประมาณ 2 ปี ซึ,งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ คาดว่าผู้เช่ าส่วนใหญ่ จะทําการต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก
เนื,องจากผู้เช่าส่วนใหญ่ได้ ลงทุนติดตั 'งเครื, องจักรและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการซึง, จะมีต้นทุนสูงใน
การเคลื,อนย้ าย อีกทั 'งผู้เช่ายังคงต้ องการได้ รับสิทธิประโยชน์ที,ภาครัฐมีให้ กับนิคมอุตสาหกรรมหรื อเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านั 'นต่อไป
• ผู้เช่ารายย่อยมีศกั ยภาพและมีความหลากหลาย
อสัง หาริ ม ทรั พย์ ที,ก องทุน รวมจะเข้ าลงทุนนัน' มี ศัก ยภาพในการสร้ างรายได้ ที, ดี นอกจากจะมี ปั จ จัย
สนับสนุนในด้ านของอัตราการเช่าและผลการดําเนินงานที,ดีแล้ ว กลุ่มลูกค้ าหรื อผู้เช่าก็นบั เป็ นกลุ่มลูกค้ า
เป้ าหมายที, มี ศัก ยภาพและมีค วามหลากหลายทัง' ในแง่ ของสัญชาติ และประเภทของธุร กิจ ซึ,ง หาก
พิจารณาด้ านสัญชาติจะพบว่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนนั 'นรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้
จากหลากหลายประเทศ โดยจะเห็นได้ จากสัดส่วนเกือบครึ,งเป็ นกลุ่มผู้เช่าที,ผสมผสานจากหลายประเทศ
สําหรับประเทศที,เป็ นกลุ่มผู้เช่าหลักคือ กลุ่มบริ ษัทญี, ปนุ่ ซึ,งเป็ นกลุ่มอุปสงค์หลักของภาคธุรกิจนี ' และ
กลุ่มผู้เช่าที,เป็ นอันดับรองลงมาคือ กลุ่มบริษัทไทย ส่วนในแง่ของประเภทธุรกิจ กลุ่มผู้เช่าหลักก็คือกลุ่ม
ขนส่งและคลังสินค้ า (หรื อโลจิส ติกส์) ซึ,งเป็ นผลมาจากทําเลที,ตั 'งของทรัพย์สินที,เป็ นพื 'นที,เป้ าหมายที,
ใกล้ เคียงกับเส้ นทางขนส่งหลัก ไม่ว่าจะเป็ นท่าเรื อแหลมฉบัง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้ วยศักยภาพ
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และความหลากหลายในกลุ่ม ผู้เช่ าดังกล่ าว แสดงให้ เห็นถึงความโดดเด่ นของทรั พย์ สินทัง' ในแง่ของ
คุณภาพ ทําเลที,ตั 'ง และศักยภาพในการสร้ างรายได้
• ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์มีประสบการณ์ที,ยาวนานและมี ความชํานาญในการบริ หารทรัพย์สินประเภท
โรงงานให้ เช่า
บริ ษั ท จั ด การได้ แต่ ง ตั ง' บริ ษั ท ไทยพั ฒ นาโรงงานอุ ต สาหกรรม จํ า กั ด (มหาชน) เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ซึง, บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นบริ ษัท
ชัน' นํ า ของประเทศไทยในการพัฒ นาโรงงานอุต สาหกรรมให้ เ ช่ า โดยบริ ษั ท จั ด ตัง' ขึ น' เมื, อ วัน ที, 11
พฤศจิกายน พ.ศ.2520 มีวตั ถุประสงค์เพื,อก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานสําเร็ จรูป เพื,อขายหรื อ
ให้ เช่าแก่ผ้ ลู งทุนในเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมต่างๆ และมีความเชี,ยวชาญและประสบการณ์ในการบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์กว่า 35 ปี โดยในปี พ.ศ.2534 บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน (Public Company) เมื,อวันที, 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537
ปั จจุบนั บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีที,ดินและโรงงานสําเร็ จรู ปที,อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการมากมาย ซึง, ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ แก่ นิคม
อุต สาหกรรมชลบุรี (บ่อ วิ น ) จัง หวัด ชลบุรี เขตส่ งเสริ ม อุต สาหกรรมนวนคร จัง หวัด ปทุม ธานี นิค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อาคารคลังสินค้ ากิ,งแก้ ว จังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมที
เอฟดี จังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• โอกาสในการเติบโตจากการลงทุนเพิ,มเติมในทรัพย์สินประเภทโรงงานให้ เช่า
เนื,องจากภาคอุตสาหกรรมเริ, มมีการฟื น' ตัว ประกอบกับทิศทางธุรกิจโรงงานสําเร็จรู ปให้ เช่ายังคงมีความ
ต้ องการสูง และมีอัตราการเช่าอยู่ในระดับที,ดี แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มที,ดีขึน' สําหรับภาคธุรกิจนี ' อีกทั 'ง
บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) เป็ นหนึ,งในบริ ษั ท พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ภาคอุตสาหกรรมชั 'นนําของประเทศไทย ซึง, มีแผนการขยายโครงการและพัฒนาพื 'นที,อื,นของบริษัท เพื,อ
พัฒนาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื,อง ซึง, แสดงให้ เห็นถึงโอกาสในการลงทุน
เพิ, ม เติ ม ของกองทุ น รวมในอนาคต นอกจากนี ก' องทุ น รวมยั ง มี โ อกาสในการลงทุ น เพิ, ม เติ ม ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมของบริษทั อื,นๆ ด้ วยเช่นเดียวกัน
• ความได้ เปรี ยบทางด้ านทําเลที,ตั 'งของอสังหาริ มทรัพย์ที,จะลงทุนในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม
 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
 อยู่ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึง, เป็ นศูนย์กลางการบินและการขนส่งสินค้ าในภูมิภาคอาเซียน
 อยู่ใกล้ โรงงานผู้ผลิตชิ 'นส่วนประกอบรถยนต์ ซึง, จะดึงดูดผู้ประกอบการต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องให้ มา
อยู่บริเวณนี '
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 พื 'นที,ที,ลงทุนอยู่ในเขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) จํานวน 7 โรง และเขตอุตสาหกรรม
ทัว, ไป (General Industrial Zone) จํานวน 5 โรง
 มีความพร้ อมของระบบโครงสร้ างพื 'นฐานที,มีประสิทธิภาพ
 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
 อยู่ในจุดทําเลสําคัญทางด้ านการคมนาคมและขนส่ง คือ ถนนพหลโยธินและถนนเอเชีย
 อยู่ใกล้ แหล่งแรงงานขนาดใหญ่
 อยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบนํ 'า สําหรับธุรกิจที,ต้องมีการใช้ นํ 'าในปริมาณมาก
 มีการสร้ างกําแพงป้ องกันนํ 'าท่วมสูง 5.5 เมตร จากระดับนํ 'าทะเลปานกลาง รอบเขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมนวนครเสร็จสมบูรณ์แล้ ว
 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 อยู่ติดท่าเรื อแหลมฉบังด้ วยระยะห่างเพียงประมาณ 2 กิโลเมตรถึงตัวท่าเรื อ ทําให้ สามารถลด
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าได้ มากสําหรับผู้ประกอบการ
 รั ฐ บาลมี แ ผนในการพัฒ นาท่ า เรื อ แหลมฉบัง ให้ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางทางการค้ า และขนส่ ง ของ
อนุภมู ิภาค (Sub Region) ออกสู่ตลาดโลกโดยขนส่งผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง
 พื 'นที,ที,ลงทุนทั 'งหมดอยู่ในเขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) ซึ,งได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ า
ภาษีมลู ค่าเพิ,ม และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื, องจักร อุปกรณ์ รวมทั 'งส่วนประกอบของสิ,งของ
ที,นํามาใช้ ในการผลิตสินค้ า
 อุปทานของพื 'นที,ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีจํากัด ในขณะที,ยงั มีอุปสงค์ในการใช้ พื 'นที,เพิ,มขึน'
อย่างต่อเนื,อง
4.2

การลงทุนในอนาคต
บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนเพื,อให้ ได้ มาและมีไว้ ซงึ, อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี '
(1)

การลงทุนเพิ,มเติมและ/หรือปรับการลงทุน (Investment Portfolio) โดยอาจทําการซื 'อ ขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ให้ กับกองทุน โดยมีแนวทางการลงทุนและบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขตและ
ทิ ศ ทางเดี ย วกับ วั ต ถุป ระสงค์ แ ละนโยบายการลงทุ น โดยเบื อ' งต้ นจะมุ่ ง เน้ นการลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ, ง
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที,ดินพร้ อมโรงงาน อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และโกดังสินค้ า เป็ นต้ น

(2)

การลงทุนเพิ,มเติมในอสังหาริมทรัพย์และ/หรื อโครงการที,อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง หลักทรัพย์อื,น และ/หรื อการ
หาดอกผลอื,นโดยวิธีอื,นใดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื,นที,เกี,ยวข้ อง ทั 'งที,มีผลบังคับใช้ อยู่ปัจจุบนั และที,จะแก้ ไขเพิ,มเติมในอนาคต

(3)

การลงทุนเพิ,มเติมในทรัพย์สินที,กองทุนเข้ าลงทุนครัง' แรก เช่น ในกรณีที,ผ้ เู ช่าดําเนินการก่อสร้ างอาคารและสิ,ง
ปลูกสร้ างเพิ,ม ในอนาคตบนที,ดินที, เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมี เงื,อนไขเป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่าง
กองทุนรวมและผู้เช่า ทั 'งนี ' ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการตามข้ อนี 'เองทั 'งสิ 'น

อนึง, บริษทั จัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมโดยรวมเป็ นสําคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะเป็ นไป
ตามขอบเขตที,ระบุในโครงการนี ' และไม่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศที,เกี,ยวข้ อง
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4.3

ความเสี,ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
ผู้ลงทุนควรศึกษาปั จจัยความเสี,ยงของกองทุนรวมอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน ความเสี,ยงอันเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยหลายประการ ซึง, รวมถึงปั จจัยความเสี,ยงตามที,ได้ ระบุไว้ ในที,นี ' ความไม่แน่นอนที,อาจเกิดขึ 'นรวมถึงความเสี,ยง
อื,นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที,บริ ษัทจัดการไม่อาจควบคุมหรื อคาดหมายได้ ในขณะนี ' แต่อาจ
กลายเป็ นความเสี,ยงที,มีนยั สําคัญในอนาคตซึง, หากเกิดขึ 'นอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
คําอธิบายเกี,ยวกับแนวทางการบริ หารของบริ ษัทจัดการเพื,อลดความเสี,ยง มาตรการรองรับความเสี,ยง และ/หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี,ยงข้ อใดข้ อหนึ,งไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี,ยงต่างๆ ตามที,ระบุใน
เอกสารฉบับนี 'จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ 'น เนื,องจากความสําเร็ จและ/หรื อความสามารถในการลดความเสี,ยงยังขึ 'นอยู่
กับปั จจัยหลายประการที,อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทจัดการ
•

ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปั จจัยมหภาคอื,นๆ
แม้ ว่าในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองภายในประเทศเริ,มมีเสถียรภาพมากขึ 'น แต่การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที,สะสม
ในหลายปี ที,ผ่านมา ทั 'งทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจยังคงต้ องใช้ ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ,ง แต่เศรษฐกิจ
ไทยน่าจะมีการฟื น' ตัวอย่างชัดเจนมากขึ 'น โดยเฉพาะด้ านการท่องเที,ยวและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคใน
ประเทศ ตลอดจนการลงทุนภาครัฐในระบบสาธารณูปโภคของประเทศ เช่ น การก่ อสร้ างรถไฟฟ้ า รถไฟ
ความเร็ วสูง และรถไฟรางคู่ เป็ นต้ น น่าจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการตัดสินใจเช่าโรงงานของ
ผู้เช่าในปั จจุบนั และผู้ที,กําลังสนใจจะเช่าโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ,งผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ,งเป็ น
กลุ่มผู้เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี ' ความผันผวนดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบ
ต่ออัตราค่าเช่าอีกด้ วย

•

ความเสี,ยงจากการแข่งขัน
ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทุนรวมอาจนํามาซึ,งการแข่งขันที,สูงทั 'งในด้ านการ
ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการแสวงหาผู้เช่า ซึง, การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการ
ประกอบธุรกิจ ของกองทุน รวม นอกจากนี ' บริ ษัท คู่ แ ข่ ง ดังกล่ าวหลายแห่ งต่ า งมี แ หล่ง เงิน ทุน และปั จ จัย
สนับสนุนอื,นๆ ที,อาจเอื 'อให้ สามารถแข่งขันกับกองทุนได้ ซึ,งการแข่งขันดังกล่าวอาจเพิ,มต้ นทุนในการบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ หรือลดอัตราการเช่า และ/หรื ออัตราค่าเช่าที,กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้เช่า

•

ความเสี,ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า
ความสําเร็จทางด้ านการเงินของกองทุนรวมส่วนหนึ,งขึ 'นอยู่กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้เช่าและ
ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า ดังนั 'น ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้เช่ารายใหญ่หรื อผู้เช่า
รายเล็กจํานวนหลายรายรวมกัน อัตราการว่างของโรงงานเนื,องจากการผิดสัญญาของผู้เช่า หรื อการไม่ต่อ
สัญญาเช่าหลักจากสัญญาเช่าหมดอายุอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม โดย
ปกติผ้ เู ช่าจะจ่ายเงินประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่า 3 – 5 เดือน ซึ,งกองทุนรวมสามารถริบเงินประกัน
การเช่าดังกล่าวได้ หากกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าได้ ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที,
กองทุนรวมจําเป็ นต้ องให้ ผ้ เู ช่าย้ ายออกตามกฎหมายเนื,องจากผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหรื อหรื อผิดสัญญาเช่า
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นั 'น ระยะเวลาตามกฎหมายที,ใช้ ในการบังคับผู้เช่าให้ ออกจากพื 'นที, และ/หรื อเวลาที,ใช้ ในการหาผู้เช่าใหม่อาจ
นานเกินกว่า 3 – 6 เดือน ซึง, ความล่าช้ าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวม
•

ความเสี,ยงจากการยกเลิกหรื อไม่ต่อสัญญาเช่า
ในกรณี ที,สัญญาเช่ามีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกํ าหนดอายุสัญญาเช่า หรื อในกรณี ที,ส ภาพตลาดมี การ
เปลี,ยนแปลงซึง, อาจจะส่งผลให้ ผ้ เู ช่าเรี ยกร้ องให้ มีการปรับเปลี,ยนเงื,อนไขในสัญญาเช่า ซึง, เงื,อนไขที,ปรับเปลี,ยน
ดังกล่าวอาจเป็ นเงื,อนไขที,เป็ นการเอื 'อประโยชน์ต่อกองทุนน้ อยลงหากเปรี ยบเทียบกับสัญญาเช่าที,ได้ ทําไว้ ใน
ปั จจุบนั หรื อในกรณีที,มีผ้ เู ช่าจํานวนมากไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มา
ทดแทนผู้เช่ารายเดิมได้ ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

•

ความเสี,ยงจากภัยธรรมชาติและ/หรืออุทกภัย
อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจได้ รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ/หรื ออุทกภัย (ภัยนํ 'าท่วม)
ที,เกิดขึ 'นได้ ซึ,งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อทั 'งผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และกองทุน ทางด้ านฐานะทางการเงิน
หรื อผลการดําเนินงาน หรือการไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละ
นิคมอุส าหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมที, กองทุนรวมจะลงทุนมีแผนการบริ หารจัดการนํ 'าท่วมที,เข้ ม แข็ง
ยกตัวอย่าง เช่ น นิคมอุตสาหกรรมที เอฟดี มีการสร้ างเขื,อนดินล้ อมรอบโครงการ เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรม
นวนครมีการสร้ างกําแพงป้ องกันนํ 'าท่วมสูง 5.5 เมตรจากระดับนํ 'าทะเลปานกลางล้ อมรอบโครงการ และนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังที,มีที,ตั 'งอยู่เหนือระดับนํ 'าทะเลปานกลางค่อนข้ างมาก เป็ นต้ น

•

ความเสี,ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที,อาจเกิดขึ 'น
ภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่า กองทุนรวมจะมี
โรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าจํานวน 32 โรงงาน ในขณะเดียวกัน บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ซึง, เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิdในโรงงานอุตสาหกรรมให้
เช่าจํานวน 24 โรง (ข้ อมูล ณ วันที, 31 สิงหาคม 2555) โดยที,โรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าซึ,งเป็ นกรรมสิทธิdของ
ทั 'งกองทุนรวม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิส
เซส จํ า กัด ซึ,ง จะอยู่ภ ายใต้ การบริ ห ารงานโดย บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุต สาหกรรม จํ ากัด (มหาชน)
เช่นเดี ยวกัน เนื, องจากบริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะได้ รับการแต่งตัง' ให้ เป็ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากนี 'ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมทั 'ง 3 แห่ง มี
โรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าของทั 'งกองทุนรวม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท โทเทิล อินดัสเตรี ยล เซอร์ วิสเซส จํากัด ตั 'งอยู่ร่วมกันในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ซึง, อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการหาผู้เช่าระหว่างโรงงานที,กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของ
และโรงงานที, บริ ษัท ไทยพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัท โทเทิ ล อิน ดัส เตรี ย ล
เซอร์ วิส เซส จํ ากัด เป็ นเจ้ าของได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานที, บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน) และ บริษทั โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์ วิสเซส จํากัด เป็ นเจ้ าของกับโรงงานของกองทุนรวมจะมีความ
แตกต่างกันในเรื, องของพื 'นที,เช่า คุณลักษณะของโรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้เช่า และทําเลที,ตั 'งใน
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นิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั 'งการกําหนดอัตราค่าเช่าก็เป็ นราคาตลาด ซึง, ผู้เช่า
จะเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกตามความต้ องการ
•

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที,มิได้ ทําประกันภัยไว้ ซงึ, อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนรวมได้ กําหนดให้ ผ้ ูเช่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สินที,เช่าจากกองทุนรวมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,ลงทุน เพื,อคุ้มครองความ
เสี ยหายที, จ ะเกิ ด ขึ น' กับกองทุน รวมอัน เนื, องมาจากการเกิ ด วินาศภัย ต่อ อสัง หาริ ม ทรั พย์ ดังกล่ าว โดยจะ
กําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ดงั กล่าว และหากในช่วงเวลาใดที,โรงงานแห่งใดแห่ง
หนึ,งไม่มี ก ารเช่ า กองทุน รวมจะเป็ นผู้จัด หาการประกันภัยนัน' เอง นอกจากนี ' กองทุน รวมจะจัด ให้ มี ก าร
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที,อาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่ องของอาคารโรงงาน
ทั 'งนี ' ในกรณีที,ผ้ ูเช่าได้ ทําประกันภัยนี 'ไว้ แล้ ว บริ ษัทจัดการจะทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทุน
รวมอาจถูกไล่เบี 'ยให้ ต้องรับผิดเท่านั 'น อย่างไรก็ตาม มีความเสียหายที,รุนแรงหลายประเภทซึง, ไม่สามารถทํา
ประกันภัยได้ หรื อ ไม่ ค้ ุมค่ าที, จ ะทํ าประกันภัย หรื อความคุ้ม ครองอยู่ภ ายใต้ ข้อ จํ า กัดในระดับ หนึ,ง ได้ แ ก่
สงคราม การก่อการร้ าย การจราจล ภัยพิบตั ิ และมลภาวะหรื อปั ญหาสิ,งแวดล้ อมบางประการ ดังนั 'น มูลค่า
ของทรั พ ย์ สิ นของกองทุน รวมจึงอาจลดลงเนื, อ งจากความเสี ย หายที, อ าจเกิ ด ขึน' จากเหตุก ารณ์ ดัง กล่า ว
นอกจากนี ก' องทุนรวมอาจไม่ส ามารถที, จะจัดหาเงินทุนเพื,อนํ ามาซ่อมแซม หรื อทํ าการก่อสร้ างทรั พย์ สินที,
เสียหายขึ 'นมาใหม่ได้ อีกด้ วย

•

ความเสี,ยงจากการได้ รับผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที,เกี,ยวข้ อง
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่หรื อ
การปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึง, เป็ นปั จจัยที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการ
แก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคําสัง, ของหน่วยงาน
ราชการ หรื อหน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที,เกี,ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวม ภาษี และค่าธรรมเนียมการซื 'อขาย หรื อโอนสิทธิ ต่างๆ ในอสังหาริ ม ทรัพย์ ถือเป็ นเหตุการณ์ ที,ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนั 'น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที,จะประเมินผลกระทบจากการเปลี, ยนแปลง
ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมหรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

•

ความเสี,ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ,งขึ 'นอยู่กับปั จจัย
หลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริ หารในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื,นๆ การแข่งขัน การ
เปลี,ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็ นต้ น ดังนั 'น
จึงมีความเสี,ยงที,ผ้ ลู งทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที,ได้ ประมาณการเอาไว้ ในปี ที,เกิดเหตุการณ์ หรื อกองทุนรวม
จะไม่สามารถที,จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรือเพิ,มการจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ต่อๆ ไป
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•

ความเสี,ยงของราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการระดมทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั 'งนี ' ไม่มีหลักประกันว่าภาวะการซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะ
มีเสถียรภาพภายหลังจากการระดมทุนและไม่มีหลักประกันว่าราคาซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะ
สูงกว่าหรื อตํ,ากว่าราคาที,ได้ เสนอขายหน่วยลงทุน และอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวม ซึ,งราคาซื 'อขายของหน่วยลงทุนนั 'น ขึ 'นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื 'อขายของหน่วยลงทุน รวมถึงปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึง, กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลื,อนไหวหรื อการเปลี,ยนแปลงของ
ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี 'ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี,ยน อัตราเงินเฟ้ อ
นโยบายหรื อมาตรการทั 'งทางตรงหรื อทางอ้ อมที,มีผลต่อการนําเข้ าหรื อส่งออก ปั จจัยทางการเมือง ระเบียบ
ข้ อบังคับที,เกี,ยวข้ อง เป็ นต้ น ดังนั 'น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที,จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที,เสนอขายหน่วย
ลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม

•

ความเสี,ยงที,มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจไม่สมั พันธ์กบั มูลค่าที,ได้ จากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
เลิกกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ,งได้ กล่าวไว้ ณ ที,นี ' ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับล่าสุดเป็ นข้ อมูลพื 'นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที,แท้ จริ ง
ซึง, กองทุนรวมจะได้ รับเมื,อมีการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรื อมีการเลิกกองทุนรวม

•

ความเสี,ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาด
เนื,องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ,งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาพคล่องในการซื 'อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี,และปริ มาณการซื 'อขายหน่วยลงทุนนั 'นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง, อยู่บนพื 'นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 'อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึง, ปริ มาณ
ความต้ องการของผู้ซื 'อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ 'นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้
อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนั 'น จึงมีความเสี,ยงที,หน่วยลงทุนนี 'จะขาดสภาพคล่องในการซื 'อ
ขายในตลาดรอง

•

ความเสี,ยงจากการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในอนาคต
แม้ ว่าบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจํานวน 15,000,000 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.46 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด นับตั 'งแต่การจัดตั 'งกองทุนรวมขึ 'น แต่บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ก็มิได้ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงในการดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิที,จะจําหน่ายหน่วยลงทุน
ที,ตนถื อทัง' หมดหรื อบางส่วนได้ โดยไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าบริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) จะไม่ขายหน่วยลงทุนที,ตนถืออยู่ ทั 'งยังไม่มีหลักประกันว่าความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไทย
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมจะดําเนินต่อไปในอนาคต การขายหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในการจําหน่ายหน่วย
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ลงทุนข้ างต้ น บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที,เกี,ยวข้ อง
กับการจําหน่ายหน่วยลงทุนด้ วย
5. นโยบายการกู้ยืมเงิน
กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินเพื,อดําเนินการปรับปรุ ง ต่อเติมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ ม ทรัพย์ที,กองทุนรวมมี
สิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพที,ดี หรื อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ,มเติม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการที,เกี, ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั กองทุนรวมยังไม่มีนโยบายในการกู้ยืมเงินดังกล่าว
6. หลักเกณฑ์ การลงทุน
6.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี '
6.1.1 บริ ษัทจัดการต้ องวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการลงทุน รวมทั 'งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา
due diligence) แล้ ว และมีความเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที,จะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี '
(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว, ไป
(2) มีศักยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตั 'งอยู่ในทําเลที,ดีและมีทางเข้ าออกที,เหมาะสมตามสภาพ ไม่มี
ลักษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลี,ยนลักษณะการใช้ งานเป็ นประการอื,น
ได้ ย าก และไม่ มี ข้ อ จํ า กัด ในการจั ด หาผู้เช่า หรื อ ผู้ เช่า ช่ วงรายใหม่ เป็ นต้ น ทัง' นี ' ในการพิ จ ารณาให้
ความเห็ นในเรื, อ งดังกล่า ว บริ ษัท จัด การต้ องจัด ให้ มี ค วามเห็นของบริ ษัทประเมิ นค่าทรั พ ย์ สิ นเพื,อ ใช้
ประกอบการพิจารณา
(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที,ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมาย และเพียงพอต่อการที,กองทุน
รวมจะใช้ ดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชน์ได้
6.1.2 อสังหาริมทรัพย์ที,จะลงทุนต้ องตั 'งอยู่ในประเทศไทย
6.1.3 ต้ องเป็ นอสังหาริมทรัพย์ที,ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพที,เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ หรื อหาก
เป็ นอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที,ยังก่อสร้ างไม่ แล้ วเสร็ จ ต้ องมี การก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูล ค่ า
โครงการ ณ วันที,สํานักงานอนุมตั ิให้ บริษัทจัดการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมกรณีเป็ นทรัพย์สินชิ 'นแรก หรื อ
ณ วันที,กองทุนรวมลงทุนกรณีเป็ นทรัพย์สินชิ 'นต่อไป และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าที,ดินที,
เป็ นที,ตั 'งของโครงการ ทั 'งนี ' สัดส่วนความคืบหน้ าของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน
6.1.4 ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื 'อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึง, สิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื 'นดิน
โดยผู้มี กรรมสิ ท ธิdหรื อ สิทธิ ครอบครองในอสังหาริ ม ทรั พย์ ดังกล่าวยินยอมที, จะขาย ให้ เช่า หรื อ ให้ สิทธิใ น
อสังหาริมทรัพย์นั 'น
6.1.5 อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใดๆ เว้ นแต่
จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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6.1.6 อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็ นที,ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ที,จะส่งเสริ มให้ เกิดรายได้ แก่
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที,มีข้อตกลงหรื อเงื,อนไขที,ก่อให้ เกิดหน้ าที,มากกว่า
หน้ าที,อนั เป็ นปกติที,ผ้ เู ช่าพึงต้ องกระทําเมื,อสัญญาเช่าสิ 'นสุดลง หรือทําสัญญาเช่าช่วง เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี '
(1) ต้ องเป็ นการเช่าจากผู้มีสิทธิที,จะให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์นั 'นได้ ทั 'งนี ' ในกรณีที,อสังหาริมทรัพย์ที,เช่าเป็ นที,ดิน
ที,ดินนั 'นจะต้ องมีการออกโฉนดที,ดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แล้ ว
(2) ในกรณี ที,เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรือในกรณีที,เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ,งปลูกสร้ างที,
ผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิdตามโฉนดที,ดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสื อรับรองการทําประโยชน์
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี 'ยของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัท
ประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที,อาจเกิดขึ 'นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อใน
กรณีที,มิได้ จดั ให้ มีผ้ รู ับประกันความเสียหายเพื,อป้ องกันความเสียหายเช่นว่านั 'น บริษัทจัดการต้ องเปิ ดเผย
ความเสี,ยงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ องระบุไว้ ในหนังสือชี 'ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบที,อาจจะเกิด
ขึ 'นกับผลประกอบการของกองทุน รวมหากผู้มี ก รรมสิทธิd ตามโฉนดที, ดินหรื อผู้มีสิท ธิครอบครองตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา
6.1.8 บริษทั จัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที,จดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวม
หรื อวันที,จดทะเบียนเพิ,มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน แล้ วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวทุกวันสิ 'นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี '
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ 'นอายุโครงการ หรื อ
(2) กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.9 บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนไว้ อย่าง
น้ อย 1 ปี เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.10 บริษทั จัดการจะจัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี '
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,ลงทุน เพื,อคุ้มครองความเสียหายที,จะเกิดขึ 'นกับกองทุนรวมอันเนื,องมาจากการ
เกิดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าว โดยกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ ทั 'งนี ' โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(2) การประกันภัย ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอกที,อ าจได้ รับความเสี ยหายจากความชํ ารุ ดบกพร่ อ งของ
อาคาร โรงเรื อน หรื อสิ,งปลูกสร้ าง ทั 'งนี ' ในกรณี ที,ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม
หรื อผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมได้ ทําประกันภัยนั 'นไว้ แล้ ว บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี 'ยให้ ต้องรับผิด
(3) การประกันภัย ตาม (1) และ (2) ให้ เ อาประกันตลอดระยะเวลาที, ก องทุน รวมมี ก รรมสิ ท ธิd หรื อ สิ ท ธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั 'น
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6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หากราคาที,จะลงทุนซึ,งระบุไว้ ในโครงการ
สูงกว่าราคาตํ,าสุดที,ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินร้ อยละ 10 บริ ษัทจัดการจะชี แ' จงข้ อเท็จจริ งและ
เหตุผลของการลงทุนในราคาดังกล่าวในโครงการและหนังสือชี 'ชวน
(2) การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน บริ ษัท
จัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผย และเพื,อประโยชน์ที,ดีที,สุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ และในกรณีที,ราคาที,
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตํ,ากว่าราคาสูงสุดที,ได้ จากรายงานการประเมิน
ค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 บริษทั จัดการจะแสดงข้ อเท็จจริงและเหตุผลที,จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการ
เช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นราคาดั ง กล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ สรุ ป ข้ อมู ล สํ า คั ญ ตามหลั ก เกณฑ์ ที, สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินค่าของบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ (2) จะจัดทําขึ 'นล่วงหน้ าก่อนวันลงทุน
หรื อจําหน่ายไปซึง, ทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
' ' ในกรณีที,มูลค่าทรัพย์ สินที,ทําการประเมินค่ามี
การเปลี,ยนแปลงอย่างมีนัย สํ าคัญภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี การประเมินค่า
ทรัพย์สินใหม่
6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริ ษัทจัดการ บุคคลที,เกี,ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ และบุคคลที,เกี,ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี '
(1) ในการลงทุนครัง' แรก หากเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท
จัดการหรื อบุคคลที,เกี,ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริษัทจัดการต้ องยื,นคํารับรองของบุคคลที,จะแต่งตั 'งให้ เป็ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง, ได้ รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้ รับรายงานการประเมินของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สินและรายงานเกี,ยวกับการตัดสินใจลงทุนของ
บริ ษัทจัดการ และรั บรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ ว และเห็นว่าเป็ นธุรกรรมใน
ลักษณะที,เป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทัว, ไปที,มิได้ มีความเกี,ยวข้ องกันเป็ น
พิเศษ (at arm’s length transaction) ทั 'งนี ' เมื,อบริษัทจัดการได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ จดั ตั 'งและจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะแต่งตั 'งบุคคลที,ทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ข องกองทุน รวม เว้ น แต่ มีเ หตุจํ าเป็ นและสมควรโดยได้ รับ ความเห็น ชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึง, อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังจากการลงทุน
ครัง' แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที,เกี,ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที,กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที, สน. 29/2549 เรื, อง การกระทํา
ที,อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ลงวันที,
19 กรกฎาคม 2549 และที,แ ก้ ไขเพิ,ม เติม ซึ,งรวมถึงการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ/หรื อการได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ' หากธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที,เกี,ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการได้ ต่อเมื,อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ไ ด้ ตรวจสอบและรั บรองเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรแล้ วว่าการลงทุนดังกล่ าวเป็ นธุ รกรรมใน
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ลักษณะที,เป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับลูกค้ าทัว, ไปที,มิได้ มีความเกี,ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ
(at arm’s length transaction)
6.1.13 บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรั พย์ไ ปแสวงหาผลประโยชน์ ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื 'นที,โ ดยตรง หรื อให้ เช่าแก่
ผู้ประกอบกิจการอื,นเพื,อนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทั 'งนี ' ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี '
(1) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงแรม
เท่านั 'น
(2) หากเป็ นการให้ เ ช่ า พื น' ที, แ ละมี ก ารจัด หาผลประโยชน์ โ ดยการให้ บ ริ ก ารประกอบด้ วย เช่ น เซอร์ วิ ส
อพาร์ ทเมนท์ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี '
(ก) ดํ าเนิ นการให้ กองทุน รวมมี ร ายได้ จ ากการให้ เช่าพื น' ที, และการให้ เช่ าเครื, อ งใช้ อุป กรณ์ ต กแต่ งที,
เกี,ยวเนื,องโดยตรงจากการให้ เช่าพื 'นที,นั 'น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื, องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทั 'งหมดที,ได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นั 'นใน
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ใดๆ
(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี, ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ 'นรอบปี บัญชี
(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้ น้อยกว่าที,กําหนดตาม (ก) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการ
รายอื,น นํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจัดหาผลประโยชน์ หรื อจํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ท ธิก ารเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พย์ ดัง กล่ า ว หรื อเลิ กกองทุน รวม ภายใน 60 วันนับแต่ วัน สิ น' รอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจําปี และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดการได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ วเสร็จ
6.1.14 ในกรณี ที, ก องทุน รวมลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท จัดการจะไม่ จัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที,ไม่มีนยั สําคัญและได้ ระบุในโครงการ
6.1.15 บริษทั จัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้
ทั 'งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี '
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที,สิ 'นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมื,อได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.16 ในกรณีที,กองทุนรวมได้ มาซึง, กรรมสิทธิdในอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจัดการประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ ม ทรัพย์ ดังกล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม บริ ษัทจัดการต้ องกํ าหนดค่าเช่ าที, เรี ยกเก็บจากเจ้ า
ของเดิมในลักษณะที,เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทัว, ไปที,เป็ นบุคคลภายนอก
6.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนย์การค้ าหรื อศูนย์จําหน่ายสินค้ าขนาดใหญ่ มูลค่าของโครงการแต่ละ
แห่ ง ในขณะที, ก องทุน รวมลงทุน ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 500 ล้ านบาท เว้ น แต่ ใ นกรณี ที,เ ป็ นการลงทุน ในอาคาร
ศูนย์การค้ าหลายแห่ง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการที,มีมูลค่าไม่ถึง 500 ล้ านบาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
250 ล้ านบาท และมูลค่าเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเมื,อรวมกันทุกโครงการต้ องไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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โครงการตามวรรคหนึ,ง หมายความว่า โครงการ (project) ของอาคารศูนย์การค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ายสิ นค้ า
ขนาดใหญ่ แล้ วแต่กรณี
6.2

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื,น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื,น
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ,งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ,งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 'เพื,อการบริ หารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที,สถาบันสินเชื,อเพื,อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที,มีกฎหมายเฉพาะจัดตั 'งขึ 'น
เป็ นผู้ออก

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที,ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทั 'งนี ' หากเป็ นบัตรเงินฝากที,มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อการ
ชําระเงินลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
การลงทุน

(6)

ตัวแลกเงินหรื อตัวสัญญาใช้ เงิน ที,ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิ ตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื, อเพื, อธุรกิ จ
หลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื,อการฟื น' ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
โอนประเภทมี สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี ย' หรื อ ผู้ คํ า' ประกัน ทัง' นี ' หากเป็ นตัว แลกเงิน หรื อ ตัว สัญ ญาใช้ เ งิ น ที, มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทนหรื อการชําระคืนเงินลงทุนอ้ างอิงกับตัวแปร ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที,จะซื 'อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ' หรื อกองทุนรวมอื,นที,มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ' หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื,อนไขดังต่อไปนี '
(ก) ต้ อ งเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พย์ ใ นต่า งประเทศที, อยู่ภายใต้ ก ารกํ า กับดูแ ลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื 'อขายหลักทรัพย์ที,เป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศที, มีการซื 'อขายในตลาดซื 'อขายหลัก ทรัพย์ ที,เป็ นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)
(ข) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที,มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที,
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(ค) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที,จดั ตั 'งขึ 'นเพื,อผู้ลงทุนทัว, ไป
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(10) สัญญาซื 'อขายล่วงหน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพื,อป้ องกันความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ 'นจากการลงทุน ทั 'งนี ' ในกรณีที,
สัญญาซื 'อขายล่วงหน้ ามีสินค้ าหรื อตัวแปรอื,นใดที,มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี,ยนเงิน อัตราดอกเบี 'ย
ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื,อถือของหลักทรัพย์ที,เป็ นตราสารแห่งหนี ' สัญญา
ซื 'อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย
(11) หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื,นใดที,มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื,นตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ,งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที,นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ,งเป็ นผู้ออก
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 'ย ผู้คํ 'าประกัน หรื อผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทั 'งสิ 'นไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี '
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

(ข)

ช่วงระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(ค)

ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นบั รวมตัว แลกเงินหรือตัว สัญญาใช้ เงินที,กองทุนเพื,อการฟื น' ฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 'าประกันโดยต้ องเป็ นการรับอาวัลแบบไม่มี
เงื,อนไข หรื อสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 'ย หรื อคํ 'าประกันเงินต้ นและดอกเบี 'ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื,อนไข
เงื,อนไขพิเศษ
การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ, ทรัพย์สินและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที,ระบุไว้ ในข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,
สน.25/2552 รวมถึงประกาศอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง โดยในการบริ หารจัดการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที,กองทุนรวม
ลงทุนในหรื อมีไว้ นั 'น กองทุนรวมอาจปรับปรุ ง เปลี,ยนแปลง พัฒนา เพิ,มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ น
เพื,อการให้ เช่าพื 'นที,โดยตรงหรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื,อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั 'งนี ' รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สินเพื,อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อเพื,อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั 'งโครงการและ/หรื อเพื,อการแบ่งจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั บุคคลทัว, ไป นอกจากนี ' กองทุนรวมอาจดําเนินการก่อสร้ างหรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการขอ
หรื อรั บโอนใบอนุญาตก่อสร้ างหรื อใบอนุญาตอื,นใดที, จําเป็ นเพื, อประโยชน์ ของทรัพย์ สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติม อาคาร
เป็ นต้ น และดําเนินการใดๆ เพื,อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที,บริ ษัทจัดการหรื อคณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้
อีกด้ วย แต่ทั 'งนี 'จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื,อนไขที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้ องกําหนด
7. ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
7.1

ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง'
(1)

ในกรณีที,กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปี
ทั 'งนี ' กําไรสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ น เป็ นกําไรสุทธิที,ไม่รวมกําไรที,ยงั ไม่เกิดขึ 'นจริงจากการประเมินราคาและการสอบ
ทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
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(2)

ในกรณี ที,กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนจากกําไรสะสมได้

ทั 'งนี ' ในการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ,มขึ 'น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ 'นรอบระยะเวลา
บัญชีที,มีการจ่ายเงินปั นผลนั 'น โดยกรณีที,บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวอันเนื,องมาจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี 'ยไม่ตํ,ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ,ง
ต่อปี นับแต่วนั ที,ครบกําหนดเวลานั 'นจนถึงวันที,บริษัทจัดการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงื,อนไขเพิ,มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที,จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ,ากว่าหรื อเท่ากับ
0.10 บาท บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที,จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง' นั 'นและให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสิ 'นปี
บัญชี
หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย มีการ
แก้ ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั 'น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
7.2

เงื,อนไข และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
7.2.1 ภายใต้ บงั คับความในข้ อ 8 ในกรณีที,มีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด ยกเว้ นกลุ่มบุคคลในข้ อ 8.1.1 บริ ษัทจัดการ
จะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน' เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
7.2.2 ในกรณีที,มีกลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้ อ 8.1.1 (1) ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าร้ อย
ละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวในส่วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
7.2.3 ในกรณีที,มีบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 8.1.1 (2) ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดไม่เกินหนึง, ปี นับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดจําหน่ายรับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลดังกล่าวตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั 'น
7.2.4 บริ ษัทจัดการจะตรวจสอบหรื อดําเนินการให้ มีการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
รวมถึงกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินอัตราที,กําหนด บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิตามเงื,อนไข และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.2.1 ข้ อ 7.2.2 และ
ข้ อ 7.2.3
สําหรับเงินปั นผลส่วนที,ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที,กําหนด บริษัทจัดการจะยกให้
เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
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7.2.5 บริษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการทุกแห่ง
3. ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
7.2.6 บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง, จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื,อและที,อยู่ที,ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
7.2.7 ในกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื,อการอื,นใดนอกจากเพื,อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม
8. หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
8.1

กองทุนรวมมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี '
8.1.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั 'งหมด ยกเว้ นเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี '
(1) เป็ นบุคคลดังต่อไปนี 'ซึ,งถื อหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แ ล้ ว
ทั 'งหมด
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื,อ
ผู้ลงทุนทัว, ไป
(ข) นิติบคุ คลที,จดั ตั 'งขึ 'นตามกฎหมายไทยซึง, ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุคคลอื,นใดที,ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื,อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
(2) เป็ นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึง, รับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ในส่วนที,เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที,บริษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว
8.1.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั 'งหมด
8.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในลักษณะดังนี ' กองทุนรวมต้ องมีผ้ ูลงทุนต่างด้ าวถือหน่วย
ลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
(1) ลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, สิทธิในที,ดินตามประมวลกฎหมายที,ดิน หรื อ
(2) ลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, กรรมสิทธิใd นอาคารชุด ทั 'งนี ' เมื,อคํานวณพื 'นที,ห้องชุดที,กองทุนรวมลงทุนรวมกับพื 'นที,
ห้ องชุดที,ถือกรรมสิทธิโd ดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของ
พื 'นที,ห้องชุดทั 'งหมดในอาคารชุดนั 'น
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8.2

8.3

8.4

ภายใต้ บงั คับข้ อ 8.3 และข้ อ 8.4 ในกรณีที,ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี '
(1)

รายงานต่อสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื, องใดๆ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที,บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

ในกรณีที,บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้ วทั 'งหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 8.1.1 (1) บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี '
(1)

รายงานต่อสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื, องใดๆ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดรวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

ในกรณีที,บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้ วทัง' หมดเป็ นบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 8.1.1 (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ ไปนี ' ในช่วง
ระยะเวลาที,บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั 'งนี 'ไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วนั ที,รับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื, องใดๆ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้ เฉพาะใน
ส่วนที,ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั 'น
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8.5

ในกรณีที,ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่าผู้ที,เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่า
หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ 8.2 โดยอนุโลม

8.6

การพิจารณาความเป็ นกลุ่ม บุคคลเดียวกันตามข้ อ 8.1 ถึงข้ อ 8.5 ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดตั 'งกองทุนรวมและการเข้ าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

8.7

เงินปั นผลส่วนที,ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 8.2 (3) ข้ อ 8.3 (3) และข้ อ 8.5 บริษัทจัดการจะยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดินโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั 'งปวงรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และ
ในระหว่างที,บริษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออก
จากทรัพย์สินอื,นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

8.8

ในกรณีที,ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริษทั จัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับบุคคล
อื,น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที,แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที,
ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้ จดั ตั 'งและจัดการกองทุนรวม

เงื,อนไขอื,นๆ : ไม่มี
9. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริษทั จัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรี ยบร้ อย
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื, นคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ เพื,อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
เมื,อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํา
การซื 'อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื 'อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์
เนื,องจากกองทุนรวมมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวให้ ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด บริ ษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุนจึงมีขั 'นตอนการควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวให้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินสัดส่วนดังกล่าว ดังนั 'น ผู้ล งทุนต่างด้ าวที, จะซื 'อขายหน่วยลงทุนจะมี
ขั 'นตอนและอาจใช้ ระยะเวลาดําเนินการมากกว่าผู้ลงทุนไทย ซึง, ผู้ลงทุนต่างด้ าวสามารถสอบถามข้ อมูลดังกล่าวได้ จากบริ ษัท
จัดการ
10. การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที,เป็ นไปตามข้ อ 8 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
10.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที,มีใบหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที,ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยังนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในแบบฟอร์ มใบสําคัญการโอนหน่วยลงทุนที,ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน
พร้ อมทั 'งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลบังคับ
และได้ รับการรับรองเมื,อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื,อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อย
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แล้ ว ทั 'งนี ' ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
10.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที,ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที,ระบุโดย นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ทั 'งนี ' ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
11. การรับชําระหนีด้ วยทรั พย์ สินอื2น
หากมีการผิดนัดชําระหนี 'หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี 'หรื อลูกหนี 'ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี 'ได้ บริ ษัทจัดการจะรั บชําระหนี 'ด้ วยทรั พย์สินอื,นทั 'งที,เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกัน เพื,อกองทุนรวมตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดการกองทุนดังนี '
11.1 ก่อนการรับชําระหนี 'ด้ วยทรัพย์สินอื,นที,มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง' บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง, คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,งหนึง, ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนั 'นการรับชําระหนี 'ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ, ตราสารแห่งหนี 'หรื อสิทธิเรียกร้ องนั 'น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ,ง บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี,ยวกับทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี ' มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและ
ความจําเป็ นในการรับชําระหนี '
11.2 เมื,อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ' บริษทั จัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั 'นเพื,อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที,สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกับทรัพย์สินที,ได้ จากการรับชําระหนี 'ดังนี '
(1)

กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที,กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ ซงึ, ทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื,อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2)

กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที,กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที,ส ามารถกระทําได้ โ ดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสํ าคัญ และใน
ระหว่างที, บริ ษัทจัดการยังไม่ส ามารถจํ าหน่ายทรั พย์ สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

ในกรณีที,มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
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12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน (Investment Committee) ได้ โดยจะมีรายละเอียดดังนี '
12.1 องค์ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดังต่อไปนี '
(1)

กรรมการที,เป็ นตัวแทนของบริษัทจัดการซึง, อาจเป็ นพนักงาน กรรมการ หรื อ ที,ปรึกษาของบริษัทจัดการที,ได้ รับ
การแต่งตั 'งโดยบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบในการเป็ นผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน

(2)

กรรมการที,เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตัวแทนที,แต่งตั 'งโดยผู้ถือหน่วยลงทุน จํานวนไม่เกิน 2 คน โดยบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากรายชื,อที,เสนอโดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดของกองทุนรวม ทั 'งนี ' หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสนอรายชื,อของกรรมการเกินกว่าจํ านวนของกรรมการที,กําหนดไว้ ในข้ อนี ' ให้ บริ ษัทจัดการพิจารณา
แต่งตั 'งกรรมการรายที,บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั 'งนี ' จํ านวนกรรมการที, เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการจะมี จํานวนเกิ นกึ,งหนึ,ง ของจํ านวนกรรมการทัง' หมด บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี,ยนแปลงจํานวนกรรมการ
12.2 รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

การเรียกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ กรรมการคนใดคนหนึ,งเรี ยกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื,อพิจารณา
และลงมติ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง, ระบุถึง วัน เวลา สถานที,ของการประชุม โดยทาง
จดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแก่กรณีให้ แก่กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
3 วันทําการก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จําเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที,ไม่มีการส่งหนังสือ
เชิญประชุม หากกรรมการได้ เข้ าร่วมในการประชุมแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือ
เชิญประชุม

(2)

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้ มีการประชุมปี ละ 1 ครัง' เป็ นอย่างน้ อยหรือตามที,กําหนดโดยคณะกรรมการลงทุน

(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม หรื อลงมติโดยไม่
ต้ องจัด ประชุม ก็ไ ด้ โดยกรรมการคนหนึ,งคนใดอาจเสนอมติที,ทํา ขึน' เป็ นลายลัก ษณ์ อักษร เพื,อ เวี ยนให้
คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงั กล่าว ทั 'งนี 'จะแยกลงชื,อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื,อ
ร่วมกันในต้ นฉบับเดียวกันก็ได้

(4)

องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่ากึ,งหนึ,ง
ของจํานวนกรรมการทั 'งหมด และต้ องมีกรรมการที,เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการอย่างน้ อย 2 คนเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื,นเข้ าประชุมแทนตน จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทั 'งนี ' ในการ
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ประชุมนั 'นอาจเป็ นในลักษณะการนัง, ประชุมร่วมกัน หรื อการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference)
ก็ได้
(5)

มติของคณะกรรมการลงทุน
กรณีจดั ให้ มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากจํานวนกรรมการที,เข้ าประชุม ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที,ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิม, ขึ 'นอีกเสียงหนึง, เป็ นเสียงชี 'ขาด
กรณีไม่จดั ให้ มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที,ทําขึ 'นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติดังกล่าวจะต้ อง
มีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึง, หนึง, ของจํานวนกรรมการทั 'งหมด ทั 'งนี '
กรรมการสามารถจัดส่งมติที,ได้ ลงนามแล้ วมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ,งบริ ษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์
จากสํ าเนามติที,ลงลายมือชื, อโดยกรรมการซึ,งส่งทางโทรสารถึงบริ ษัทจัดการเป็ นการลงมติที,มีผลสมบูรณ์
ในทันที โดยกรรมการที,นําส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้ องนําส่งต้ นฉบับของมติให้ บริ ษัทจัดการต่อไป เพื,อ
บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาต้ นฉบับของมติที,ได้ รับมาไว้ เป็ นหลักฐานที,บริ ษัทจัดการ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิม, ขึ 'นอีกเสียงหนึง, เป็ นเสียงชี 'ขาด
ทั 'งนี ' หากมติเสียงข้ างมากดังกล่าวหรื อการดําเนินการตามมติดงั กล่าวอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ ตลอดจนคําสัง, ใดๆ ตามที,หน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรื อจรรยาบรรณ
กรรมการซึง, เป็ นตัวแทนของบริษัทจัดการตามข้ อ 12.1 (1) มีสิทธิใช้ สิทธิยบั ยั 'งพิเศษ (Veto Right)
การลงมติของกรรมการซึง, มีส่วนได้ เสีย
ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื, องใดๆ จะไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(6)

ประธานที,ประชุม
ให้ ที,ประชุมแต่งตั 'งกรรมการรายใดรายหนึ,งซึ,งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทําหน้ าที,เป็ นประธานกรรมการ
และเป็ นประธานในที,ประชุม ประธานในที,ประชุมมีอํานาจและหน้ าที,ในการดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดย
เรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที,กําหนดไว้ ในข้ อนี '

(7)

รายงานการประชุม
บริษทั จัดการจะต้ องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที,ประชุมครั 'งนั 'นลงนามรับรองและเก็บรักษา
ไว้ รวมทั 'งจัดให้ มีสําเนาเพื,อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการในวันและเวลา
ทําการของบริษทั จัดการ

12.3 สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที,ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื, องต่างๆ ที,เกี,ยวกับการบริหารกองทุน ดังนี '
(1)

พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 'อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า ให้ เช่าช่วง จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ,งอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ ทั 'งนี ' จะต้ องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2)

ให้ คําแนะนําในการบํารุงรักษาใหญ่ในทรัพย์สินที,กองทุนรวมลงทุน

(3)

ให้ คําแนะนําในการแก้ ไขและการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน

(4)

ให้ คําแนะนําเกี,ยวกับแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

(5)

ดําเนินการอื,นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั 'งนี 'จะต้ องไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้ องทั 'งที,มีอยู่แล้ วและที,จะมีขึ 'นในภายหน้ า

(6)

กรรมการทุกท่านจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นําไปเปิ ดเผยให้ บุคคลใดๆ ทราบ
และ/หรื อใช้ เพื, อประโยชน์ อย่ างอื,นที,มิใ ช่ ประโยชน์ ของกองทุน เว้ นแต่จะมี กฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้ งให้
เปิ ดเผย หรือข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที,ได้ ถกู เปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทัว, ไปทราบแล้ ว

(7)

คณะกรรมการลงทุนจะต้ องพิจารณา ตัดสินใจในเรื, องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตั 'งอยู่บนพื 'นฐานของ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องทั 'งที,มีอยู่แล้ วและจะมีขึ 'นในภายหน้ า

13. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื2อนไขการเปลี2ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที2เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน
รวม
13.1 ชื,อ ที,อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื,อ

:

ที,อยู่ :

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ชั 'น 11 เลขที, 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

หรื อบุคคลอื,นที,มีหน้ าที, คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
13.2 เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริษทั จัดการอาจพิจารณาเปลี,ยนผู้ดูแลผลประโยชน์เมื,อเกิดกรณีใดกรณีหนึง, หรือหลายกรณีดงั ต่อไปนี '
(1)

เมื,อ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ,งมีความประสงค์ จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที,จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ,งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 90 วัน

(2)

ในกรณีที,บริษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ,งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที,หรื อความรับผิดชอบตามที,
ตกลงไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้ อีกฝ่ ายหนึ,งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3)

ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี,ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ
ของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื,นใด
อันจะมีผลให้ บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที,จะแก้ ไขเปลี,ยนแปลงสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไข และ/หรื อการเปลี,ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทั 'งนี ' เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ,มภาระหน้ าที,แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที,ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
90 วัน
(4)

ในกรณี ที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึง, คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดของกองทุน เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี,ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์

(5)

ในกรณีที,ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ,งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื, อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และที,แ ก้ ไขเพิ,มเติม บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน 15 วันนับตั 'งแต่วนั ถัดจากวันที,บริ ษัทจัดการ
ตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้ งการ
แก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั 'งแต่วนั ถัดจากวันที,แก้ ไข
เสร็จสิ 'น
ในกรณีที,ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที,กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปลี,ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั 'งแต่
วันถัดจากวันที,ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื,อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัท
จัดการจะแต่งตัง' ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แ ทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิม โดยพลัน ทั 'งนี ' เว้ นแต่สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง, การเป็ นอย่างอื,น

(6)

หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้ อมูลที,เกี,ยวข้ องกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกับการจัดการ
กองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ เพื,อก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรื อบริษัทจัดการ หรื อ
มีบคุ คลอื,นได้ รับประโยชน์ใดๆ อันเนื,องมาจากการเปิ ดเผยที,ไม่เหมาะสมดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์นี 'ได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและ
ความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที,เกิดจากการที,บริษัทจัดการต้ อง
ติดต่อกับบุคคลอื,นที,เกี,ยวข้ องกับการเปลี,ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย

(7)

เมื,อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื,นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที,เกี,ยวข้ องในส่วนที,เกี,ยวกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุน (ก) เพื,อเลิกกิจการหรื อเพื,อการอื,นใดที,คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื,อฟื น' ฟูกิจการ ประนอมหนี ' หรื อ
ผ่อนผันการชําระหนี ' จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื,นใดที,คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมาย
ปั จจุบ ัน หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัด การสามารถบอกเลิ กสัญญาแต่ง ตัง' ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์นี 'ได้ ทนั ที

(8)

เมื,อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี,ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว, ไป บริ ษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดแู ลผลประโยชน์นี 'ได้ ทนั ที

ในทุกกรณีการเปลี,ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื,องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั 'งฉบับแก้ ไขเพิ,มเติมกําหนดให้ กองทุนรวม
ต้ องมีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ดังนั 'น ในกรณีที,ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์หมดหน้ าที,ลงตามข้ อ 13.2 “เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นั 'นต้ องทําหน้ าที,ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
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จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั 'งหมดของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคําสัง, ของ
บริษทั จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื,นใดที,จําเป็ นเพื,อให้ การโอนทรัพย์สิน และ
เอกสารทั 'งหลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ 'น และภายในเวลาอันสมควรที,
สามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื,อง
ในกรณีที,สญ
ั ญาแต่งตั 'งผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ 'นสุดลงเนื,องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริ ษัทจัดการยัง
ไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ 'นสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ต้ อง
ปฏิบตั หิ น้ าที,ตามสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 'งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายเดิมมี สิทธิได้ รับค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนระยะเวลาที, ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์นั 'นได้ ปฏิบตั ิหน้ าที,จนถึงวันที,ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ได้ สิ 'นสุดการทําหน้ าที,เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั 'ง
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,เกิดขึน' จริ งเนื, องจากการปฏิบัติหน้ าที, ตามสัญญาแต่งตัง' ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ นับตัง' แต่วันสิ น' สุด
สัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั 'งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั หิ น้ าที,ดงั กล่าวได้
ในกรณีการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ 'นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั 'งหมดและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ที,มาแทน หรื อดําเนินการอย่างอื,นตามคําสัง, ของบริษัทจัดการ หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที,จําเป็ นเพื,อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั 'งหลาย
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที,การเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ 'นสุดลง
13.3 สถานที,เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ชั 'น 11 เลขที, 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือที,บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ในกรณี ที,มีการเปลี,ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนรวมไว้ ที,สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที,ลงทุนเป็ น
อสังหาริมทรัพย์ บริษทั จัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนลงทุน ได้ แก่ โฉนดที,ดิน หรื อ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรื อหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด และสัญญาซื 'อขายอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า
หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที,สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที,โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
14. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื,อ

: นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ที,อยู่ : บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตึกบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320 โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
ชื,อ

: นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ที,อยู่ : บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตึกบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320 โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
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ชื,อ

: นายบรรจง พิชญประสาธน์

ที,อยู่ : บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตึกบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320 โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
ชื,อ

: นายวิชยั รุจิตานนท์

ที,อยู่ : บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตึกบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320 โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
หรื อบุคคลอื, นที, ได้ รั บความเห็น ชอบตามประกาศว่ าด้ ว ยการให้ ความเห็น ชอบผู้ส อบบัญชี โดยบริ ษัท จัด การจะแจ้ ง ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
15. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื,อ

:

ที,อยู่ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
เลขที, 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน' G และ ชั 'น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

หรื อบุคคลอื,นที,ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
16. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง' ผู้จัดจํ าหน่ายเพิ,ม เติมในภายหลัง ซึ,ง เป็ นนิติบุคคลที, ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที,เป็ นหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตั 'งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั 'งปิ ดประกาศไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่าย
ทุกราย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกราย
17. ชื2อ ที2อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัท จัด การอาจแต่ง ตัง' ผู้ส นับสนุน การขายหน่ วยลงทุน ในภายหลัง ซึ,ง เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ นิติบุค คลที, สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื,อทําหน้ าที,เป็ นผู้สนับสนุนการขายของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ้ งการ
แต่งตั 'งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั 'งปิ ดประกาศไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ ผู้จัด
จําหน่ายทุกราย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกราย
18. ชื2อ ที2อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษัทประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
ในการประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละชิ 'นที,กองทุนรวมลงทุนครัง' แรก บริ ษัทจัดการได้ แต่งตั 'งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินที,อยู่ใน
บัญชีรายชื,อที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื,อประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี '
ชื,อ

:

บริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน, จํากัด

ที,อยู่ :

เลขที, 121/101 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ชั 'น 37 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-2712-15 โทรสาร 0-2642-2711

ชื,อ

บริษทั ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศไทย) จํากัด

:

ที,อยู่ :

เลขที, 900 อาคารต้ นสนทาวเวอร์ ชั 'น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2257-0499 โทรสาร 0-2257-0501
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19. ที2ปรึ กษาของกองทุนรวม
บริษทั จัดการอาจแต่งตั 'งบุคคลธรรมดาหรื อบริษัทที,มีความรู้และประสบการณ์เกี,ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้ เป็ นที,ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ เพื,อให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการ
เกี,ยวกับการซื 'อ เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึง, อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์นั 'น เพื,อเป็ นแนวทางในการจัดการกองทุนรวม ที,ปรึกษาที,บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตั 'งขึ 'นดังกล่าวจะไม่มี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของ
บริ ษัท จัดการแต่อ ย่างใด ในกรณี ที, บริ ษั ทจัดการแต่ งตั 'งที, ปรึ กษา ค่า ใช้ จ่ายจากการแต่งตัง' ที, ปรึ กษาดังกล่ าวถือว่ าเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม ทั 'งนี ' หากบริ ษัทจัดการมีการแต่งตั 'งหรื อเปลี,ยนแปลงที,ปรึกษา บริษัทจัดการจะทําหนังสือแจ้ งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ทราบ
20. ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์
ชื,อ

:

ที,อยู่ :

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
เลขที, 26 อาคารเจซี เควิน ชั 'น 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กนุงเทพฯ 10120

บริ ษัทจัดการอาจทําการแต่งตั 'งบุคคลอื,นที,เป็ นนิติบุคคลรายเดียวหรื อหลายรายเพื,อทําหน้ าที,ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ทั 'งนี ' ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ที,มีความสามารถในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ในส่วนที,ได้ รับมอบหมาย และมีบุคลากรที,มีความรู้และประสบการณ์ในการบริ หารอสังหาริมทรัพย์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรื อมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิม, เติม โดยกองทุนรวมจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ 'น ทั 'งนี ' เมื,อมีการแต่งตั 'งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจัดการจะแจ้ ง
การแต่งตั 'งพร้ อมทั 'งคํารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กํ า หนดให้ สํ านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท ราบภายใน 15 วัน นับแต่ วัน ที, แ ต่ ง ตัง' ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอายุสญ
ั ญาจ้ างบริหาร 5 ปี เมื,อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ที,ผ่านมาเป็ นเกณฑ์ สํ าคัญในการต่ออายุสัญญาจ้ างบริ หารทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั 'งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติมหรื อเปลี,ยนผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทั 'งนี ' ตามเงื,อนไขต่างๆ ที,
ระบุไ ว้ ใ นสัญญาแต่งตัง' ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ เช่น กรณี ที,ผ้ ูบริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์ป ฏิบัติผิด สัญ ญาแต่งตัง' ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อกรณีที,ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถูกศาลสั,งให้ ล้มละลาย หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ขาดคุณสมบัติใน
การปฏิบตั ิหน้ าที,ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น
ทั 'งนี ' ในการปฏิบตั ิหน้ าที,ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที,มีการเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามที,กําหนดไว้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที,กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะ
คํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของระยะเวลาตามที,ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที,จริ งและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ที,เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ 'น
เนื,องจากการปฏิบตั ิหน้ าที,ดงั กล่าวของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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21. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อนี ' ทั 'งนี ' ในกรณีที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด
สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั 'น นอกจากนี ' ใน
กรณีที,บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' นี 'อาจมีปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี,ยนแปลงรายละเอี ยดการจองซื 'อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที, ระบุไว้ ใ นเอกสารฉบับนี 'ตามความ
เหมาะสม ในกรณีที,เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทั 'งนี ' เพื,อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั 'งนี 'ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
21.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนี '
(1)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดให้ แก่ผ้ จู อง
ซื 'อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว (ผู้ลงทุนกลุ่มที, 1)
ทั 'งนี ' ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า
ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ใ ห้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
อนึ,ง ในกรณี ที,มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื 'อ โดยผู้ลงทุนกลุ่มที, 1 ตามที,กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที,จะนําหน่วยลงทุนส่วนที,เหลืออยู่ทั 'งหมดดังกล่าวมาเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัว, ไป และผู้จองซื 'อ
ประเภทกองทุน (ผู้ลงทุนกลุ่มที, 2) ต่อไป

(2)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัว, ไปไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทั 'งหมด

(3)

เสนอขายและจัด สรรหน่วยลงทุนให้ แ ก่ผ้ ูจ องซื 'อทั,วไปและผู้ จองซื 'อประเภทกองทุนเป็ นจํา นวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

(4)

ในกรณีที,ผ้ จู องซื 'อทัว, ไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที,กําหนดในข้ อ (2)
และข้ อ (3) บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี ' ตามลําดับ
(ก) ผู้จองซื 'อพิเศษ
(ข) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน รวมทั 'งเจ้ าของ
ที, ดิ น ที,ก องทุน รวมจะลงทุน ในสิ ท ธิเก็ บกิ นหรื อ สิท ธิ เ หนื อพื น' ดิ นหรื อ เจ้ า ของทรั พย์ สิน ที, เกี, ย วกับสิ ท ธิ
ดังกล่าว
(ค) บริษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนที,รับหน่วยลงทุนตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในกรณีที,กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ,งข้ อ (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้ ถือ
ว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง, ข้ อ (4) (ก) และ (ข) ด้ วย
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21.2 วิธีการขอรับหนังสือชี 'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบคําสัง, ซื 'อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี 'ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญหรื อส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ
ใบคําสัง, ซื 'อหน่วยลงทุนได้ ที,ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อจากเวปไซต์ของบริษทั จัดการ และ ณ สถานที,ติดต่อ
ทุกแห่งที,ใช้ ในการซื 'อหน่วยลงทุนของผู้จดั จําหน่ายและ/หรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาทําการ โดยช่วงระยะเวลาในการจองซื 'อจะระบุไว้ ในหนังสือชี 'ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน
21.3 วิธีการจองซื 'อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนสามารถจองซื 'อหน่วยลงทุนด้ วยตัวเองที,บริษทั จัดการและ/หรื อผู้จดั จําหน่ายและ/หรื อผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยยลงทุน (ถ้ ามี) ทั 'งนี ' ผู้ลงทุนจะต้ องสัง, ซื 'อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
เงินขั 'นตํ,า 1,000 บาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท หากจองซื 'อเกินกว่า 1,000 บาท จะต้ องจองซื 'อในจํานวนทวีคูณของ
100 บาท บวกค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(กรณีที,ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนไม่เคยเปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทจัดการมาก่อน) และใบคําสัง, ซื 'อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน
แล้ วนําใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ ามี) และใบคําสั,งซื 'อหน่วยลงทุนที,กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ วและเอกสาร
หลักฐาน เช่น สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน (สําหรั บบุคคลธรรมดา) หรื อหนังสื อรั บรองกระทรวงพาณิ ชย์ และ
หนังสือมอบอํานาจ พร้ อมตัวอย่างลายมือชื,อผู้มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เป็ นต้ น พร้ อมทั 'งเงินค่าจองซื 'อ
หน่วยลงทุนเต็ม จํ านวนไปที, บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้จัดจํา หน่ายและ/หรื อผู้รับประกันการจัดจํ าหน่ายและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสามารถสัง, ซื 'อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ สําหรับผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,มี
บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ ว
ในกรณี ที,ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนตั 'งแต่ 2 คนขึ 'นไปแต่ไม่เกิน 4 คน จองซื 'อหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะถือเอา
บุคคลเหล่านั 'นเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้จองซื 'อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,มีถิ,นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื, องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที,เกี,ยวเนื,องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
21.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน
ผู้จ องซื 'อหน่ วยลงทุน จะต้ อ งชํ าระเงิน ค่ าจองซื อ' หน่ วยลงทุน ได้ ที,บ ริ ษัท จัด การและ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่ ายและ/หรื อ
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง' แรก โดย
ชํ าระเป็ นเงิน สด เช็ค ดราฟท์ หรื อ คํ าสั,ง หักบัญ ชี ธนาคาร ที, ส ามารถเรี ย กเก็บ เงินได้ ใ นเขตหัก บัญชี เ ดีย วกัน กับ
สํานักงานที,รับการจองซื 'อภายในวันที,จองซื 'อเท่านั 'น โดยเช็คหรื อดราฟท์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที,ที,จองซื 'อและขีดคร่อม
เฉพาะสัง, จ่ายในนาม “บัญชีจองซื 'อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี” ซึง, เป็ นบัญชีประเภทออมทรัพย์
ที,บริษทั จัดการเปิ ดไว้ เพื,อรับเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน
หลังจากที,บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้จัดจํ าหน่ายและ/หรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรื อผู้ส นับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื 'อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการและ/หรื อผู้จดั จําหน่าย
และ/หรือผู้รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะออกหลักฐานการรับเงิน และ
สําเนาใบคําสัง, ซื 'อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
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การจองซื 'อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื,อบริษัทจัดการและ/หรื อผู้จัดจําหน่ายและ/หรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท์ หรื อคําสัง, หักบัญชีธนาคาร และได้ รับ
เงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 'น หลังจากที,นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื 'อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านั 'น
ผู้จองซื 'อที,ได้ ชําระเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื 'อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วย
ลงทุนไม่ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องนําเงินค่าจองซื 'อหน่ วยลงทุนที, ไ ด้ รับจากผู้จองซื อ' เข้ า “บัญชี จองซื อ' หน่วยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี” ซึ,งเป็ นบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ซึ,งบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ กับผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ธนาคารพาณิชย์อื,นภายในระยะเวลาเสนอขายครั 'งแรกหรือไม่เกินกว่า 3 วันทําการนับตั 'งแต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอ
ขายครัง' แรก
นอกจากนี ' หากผู้ลงทุนต้ องการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท
จัดการเพื,อจองซื 'อกองทุนนี ' ผู้ลงทุนจะต้ องส่งคําสัง, ซื 'อล่วงหน้ า 1 วันก่อนวันสุดท้ ายของการเปิ ดเสนอขายครัง' แรก
21.5 เงื,อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน
(1)

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั 'ง
และจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที,จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ 'นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทั 'งนี ' บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานทราบการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ,งภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที,ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนนั 'น และให้ การอนุมัติให้ จัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมนั 'นสิ 'นสุดลงใน
วันที,แจ้ งให้ สํานักงานทราบ

(2)

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการจองซื 'อหน่วยลงทุนทั 'งหมดหรื อบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึง, ดังต่อไปนี '
(2.1) กรณีที,บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที, จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ วทัง' หมด เว้ นแต่ เ ป็ นกรณี ที, ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตามที, สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.2) กรณีที,เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โ อนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์ จะจองซื อ' หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
(2.3) กรณีที,ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทั 'งหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
ลักษณะที,สํานักงานกําหนด
(2.4) กรณี เอกสารหรื อข้ อมูล ที, บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื อ' หน่ว ยลงทุนไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ครบถ้ วน
(2.5) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื 'อหน่วยลงทุนของผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้ น
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(2.6) ในกรณี ที,มีเหตุไม่พึงประสงค์จ นทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริม ทรั พย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน มี
มูลค่ารวมกันแล้ วไม่ถงึ ร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที,กองทุนรวมระดมทุนได้ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที,คาดหมาย เช่น การเจรจาในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์บาง
รายการที, ก องทุน รวมสนใจลงทุน ไม่ ประสบความสํ า เร็ จ หรื ออาจเกิ ดเหตุ สุด วิ สัย หรื อ เหตุอัน ไม่
คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน
หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะพิจารณา
ลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตั 'งกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจอง
ซื 'อบางส่วนหรือทั 'งหมด และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทั 'งหมด แล้ วแต่กรณี
(2.7) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที, จ ะปฏิ เ สธการจองซื อ' หน่ วยลงทุ น ในบางกรณี ต ามที, บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที,บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
กรณีที,การจองซื 'อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เดิดผลเสียหาย
แก่ กองทุนรวม เป็ นต้ น ทัง' นี ' เพื, อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถื อหน่วยลงทุน และ
ชื,อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
21.6 การคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคื นเงิ นค่าจองซื อ' หน่ว ยลงทุนให้ แ ก่ผ้ ูจ องซื อ' หน่วยลงทุน ในกรณี ต่างๆ ภายใต้ เงื, อนไขที,กํ า หนด
ดังต่อไปนี '
21.6.1 กรณีที,ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื 'อหรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทั 'งหมดหรื อบางส่วน
21.6.2 กรณี ที,บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวม และได้ ยุติการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน รวมก่ อ นสิ น' สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด การได้ ร ายงานให้ สํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที,ยุติการขายหน่วย
ลงทุนนั 'น ทั 'งนี ' การอนุมตั ิให้ จัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมนั 'นสิ 'นสุดลงในวันที,แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
21.6.3 กรณีที,บริษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หากปรากฎกรณีอย่างใดอย่าง
หนึง, ดังต่อไปนี '
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัว, ไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,กําหนด
ในข้ อ 21.1 (2) และ (3) เว้ นแต่เป็ นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที,กําหนดในข้ อ 21.1 (4)
(2) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อได้ ไม่ถงึ 250 ราย
(3) จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท
(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
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(6) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั 'งหมด
(7) มูลค่าหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ ไม่เพียงพอที,จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามที,ระบุไว้ ในโครงการ เว้ นแต่บริษัทจัดการจะได้ ใช้ สิทธิตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อ 2.1
21.6.4 กรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง, ให้ บริษัทจัดการยุติโครงการหลังจาก
การสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อมีคําสั,งให้ เพิกถอนการอนุมัติให้ จัดตั 'งและจัดการกองทุนรวม
และ/หรื อกรณีอื,นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้องยุติโครงการ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใ ดๆ ที, เกิดขึ 'นจากเงินที,ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรื อ
ชําระเป็ นเช็คตามที,ผ้ ูจองซื 'อหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ 'นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก หรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที,การอนุมัติให้ จัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมสิ 'นสุดลง
ตามข้ อ 21.6.2 และข้ อ 21.6.4 ทั 'งนี ' หากเป็ นกรณี การคื นเงินตามข้ อ 21.6.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จ ะนํ า
ดอกเบี 'ยและ/หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'นจากเงินที,ได้ รับจากการจองซื 'อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการไม่ ส ามารถคื น เงิ นและผลประโยชน์ ภ ายในกํ า หนดเวลาที, ร ะบุไ ว้ ข้ างต้ น ได้ อัน เนื, อ งจากความ
ผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี 'ยในอัตราไม่ตํ,ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ, งต่อปี นับแต่วนั ถัดจาก
วันที,ครบกําหนดเวลานั 'นจนถึงวันที,บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื 'อจนครบถ้ วน ทั 'งนี ' เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรื อสัง, การเป็ นอย่างอื,น
ในกรณีที,ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั 'งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื,นนอกเหนือจากกรณี
ข้ างต้ น บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนที,ไม่ได้ รับจัดสรรพร้ อมผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'น (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื 'อ
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คตามที,ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน
14 วันนับแต่วนั ถัดจากวันสิ 'นสุดระยะเวลาเสนอขาย
21.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อนจะต้ องเปิ ด
บัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชี กองทุน
และ/หรือบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ บริษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุน
(ถ้ ามี) จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีดังนี ' เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ ไป (บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื,นๆ ทดแทน หรือเพิ,มเติมตามที,เห็นสมควร)
เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน
1.

กรณีบคุ คลธรรมดา
-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง หรื อ

-

สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง หรือ
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2.

3.

สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ)

กรณีนิติบคุ คล
-

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที,มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึง, กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความ
ถูกต้ อง และ

-

สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ซึง, กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง และ

-

ข้ อบังคับของบริษัท ซึง, กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง และ

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
และ

-

หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที,มีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูอื,นกระทําการแทน พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึง, หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็ นฉบับสําเนา
เอกสาร เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้ วย และ

-

บัตรตัวอย่างลายมือชื,อของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

กรณีบคุ คลต่างด้ าว
-

เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นต่างด้ าว และถิ,นที,อยู่ และ/หรื อเอกสารอื,นใดตามที,บริ ษัท
จัดการจะเห็นสมควร

หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที,มาจากต่างประเมศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที,จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที,ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการนี ' และ/หรื อตามประกาศ คํ าสั,ง ระเบียบต่างๆ ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทั 'งที,ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที,จะได้ แก้ ไขเพิม, เติมในภายหน้ า

22. วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง' แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อนี '
ทั 'งนี ' ในกรณี ที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี,ยนแปลง
เพิม, เติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนั 'น นอกจากนั 'น ในกรณีที,บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง' นี 'อาจมีปัญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดใน
การดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี,ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 'อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที,ระบุไว้
ในโครงการตามความเหมาะสม ทั 'งนี ' เพื,อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง' นี 'ประสบความสําเร็จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อนี ' บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนที,จองซื 'อและได้ ชําระเงินค่า
จองซื 'อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที,จองซื 'อแล้ ว ในกรณี ที,จํานวนเงินค่าจองซื 'อที,ระบุในใบจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับ
จํานวนเงินที,บริษทั จัดการและ/หรือผู้จดั จําหน่าย (ถ้ ามี) ได้ รับชําระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่า
จองซื 'อที,ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
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22.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
(1)

ในกรณีที,บริษัทจัดการระดมทุนได้ ตํ,ากว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที,จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมที,จะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนได้ ตามที,บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ที,ดีที,สุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการอาจจะมีการพิจารณาจัดสรรหน่วย
ลงทุนและคืนเงินค่าจองซื 'อบางส่วนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที,บริษทั จัดการระดมทุนได้ ตํ,ากว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษทั จัดการอาจเลือกที,จะไม่
ดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได้ และเลิกกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะยกเลิกการจัดตั 'งกองทุนรวม
และคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุน

(2)

บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 1 และผู้ลงทุนกลุ่มที, 2 ภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื,อนไข
ดังต่อไปนี '
(2.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 1
ผู้ลงทุนกลุ่มที, 1 หมายถึง ผู้จองซื 'อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โ อนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใ น
อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 1 รวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที,ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ (2.3) หรื อ (2.4)
ทั 'งนี ' บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ เจ้ าของ ผู้ใ ห้ เช่า ผู้โ อนสิทธิการเช่ า และผู้ให้ สิทธิใ น
อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 1 ดังนี '
(2.1.1)จัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 1 ตามลําดับการจองซื 'อ (First come first serve)
(2.1.2)ในกรณีที,ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 1 ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามข้ อ (2.1.1) แล้ ว บริษัทจัดการจะไม่
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้ลงทุนกลุ่มที, 2 ให้ บุคคลดังกล่าวอีก เว้ นแต่เป็ น
การจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื 'อของผู้ลงทุนกลุ่มที, 2
(2.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 2
ผู้ลงทุนกลุ่มที, 2 หมายถึง ผู้จองซื 'อทัว, ไป และผู้จองซื 'อประเภทกองทุน
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 2 ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี '
(ก)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทั,วไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํ านวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

(ข)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัว, ไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

เว้ นแต่เป็ นกรณีที,ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ (2.3) หรือ (2.4) ทั 'งนี ' ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื,อนไขดังต่อไปนี '
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(2.2.1)จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 2 ที,เป็ นผู้จองซื 'อทัว, ไปทุกรายในจํานวนเงินจองซื 'อหน่วย
ลงทุนขั 'นตํ,าสุดก่อน (Small lot first) หลังจากนั 'นจึงจะจัดสรรเพิ,มเป็ นจํานวนทวีคูณของ 100
บาท ให้ แก่ผ้ ลู งทุนกลุ่มที, 2 ที,เป็ นผู้จองซื 'อทัว, ไปทุกรายวนเป็ นรอบไปเรื, อยๆ จนกว่าจะครบตาม
จํานวนเงินทุนของโครงการที,เสนอขาย โดยหากผู้จองซื 'อทําการจองซื 'อมากกว่า 1 บัญชี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที,จะจัดสรรให้ เพียงบัญชีเดียวที,มีการจองซื 'อสูงสุดเท่านั 'น
(2.2.2)การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณี ที,ผ้ ูจองซื 'อในจํานวนเงินที,
เท่ากัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจอง
ซื 'อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยวิธีส่มุ รายชื,อโดยคอมพิวเตอร์ (Random)
(2.2.3)สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรตามจํานวนที,จองซื 'อ แต่อย่างไรก็ตาม
หากผู้จองซื 'อประเภทกองทุนมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั 'งหมด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อประเภทกองทุนตาม
สัดส่วนของจํานวนที,จองซื 'อ ซึง, เมื,อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที,จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัว, ไปแล้ ว
จะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
(2.3) ในกรณี ที,ผ้ ูจองซื 'อพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัว, ไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกได้ ก็
ต่อเมื,อเป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทัว, ไปและผู้จองซื 'อ
ประเภทกองทุน
(2.4) ในกรณีที,เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนให้ แก่บุคคล
ดังกล่าวอีกได้ ก็ต่อเมื,อเป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัว, ไปและผู้จองซื 'อ
ประเภทกองทุนที,เหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทัว, ไป ผู้จองซื 'อประเภทกองทุน และผู้จองซื 'อพิเศษ
ตาม (2.3)
(3)

ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนรับรองที,จะซื 'อหน่วยลงทุนตามจํานวนที,จองซื 'อ หรื อตามจํานวนที,ได้ รับการจัดสรร โดยไม่
เปลี,ยนแปลงหรื อเพิกถอนการจองซื 'อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที,ไม่ได้ รับการจัดสรร

(4)

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื,อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อชื,อเสียง หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที,จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทั 'งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจอง
ซื 'อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

(5)

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 'นหลังจากที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื 'อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านั 'น โดยบริษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน
นับตั 'งแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
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22.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะเป็ นไปตามที,สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 'งนี ' ในกรณีที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตาม
กฎหมายได้ แก้ ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั 'น
ในการเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวม บริ ษั ทจัดการจะจัด สรรหน่วยลงทุนให้ แ ก่ผ้ ูล งทุนตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี '
(1)

บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี '
(1.1) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดให้ แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง, ดังต่อไปนี '
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ หรื อ กองทุนรวม
เพื,อผู้ลงทุนทัว, ไป
(ข) นิติบุคคลที,จัดตั 'งขึน' ตามกฎหมายไทยซึ,งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสี ยภาษี เงินได้ นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื,นใดที,ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื,อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
(1.2) เป็ นการจัด สรรหน่ วยลงทุน ให้ แ ก่ บ ริ ษัทจัด จํ า หน่ ายหน่ วยลงทุน ซึ,ง รั บ หน่ วยลงทุน ไว้ ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ใน
ส่วนที, เกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที,บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)

บริษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์
ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3ของจํ านวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

(3)

บริษทั จัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทั 'งหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี '
(ก)

มีการลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, สิทธิในที,ดินตามประมวลกฎหมายที,ดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, กรรมสิทธิdในอาคารชุด ทั 'งนี ' เมื,อคํานวณพื 'นที,ห้องชุดที,กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื 'นที,ห้องชุดที,ถือกรรมสิทธิdโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกิน
ร้ อยละ 49 ของพื 'นที,ห้องชุดทั 'งหมดในอาคารชุดนั 'น

ในการนี 'บริษัทจัดการจะแต่งตั 'งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื,อทําหน้ าที,ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ,ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง' แรกให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที,กําหนดข้ างต้ น ทั 'งนี ' ขั 'นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขั 'นตอนมากกว่าผู้ลงทุน
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ไทย ซึง, บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบ รวมทั 'งดําเนินการให้ มีการปฏิเสธ
การโอนหน่วยลงทุนที,จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอัตราที,กําหนดด้ วย
นอกจากนี ' บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์เรื, องห้ ามมิใ ห้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวเกิน
ร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดให้ แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนํา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื,อให้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และจะดํ าเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในเรื, อง
ดังกล่าว
23. การเพิ2มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
23.1 บริษัทจัดการอาจเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ เมื,อมีวตั ถุประสงค์เพื,อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ,มเติม หรื อเพื,อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ใน
สภาพที,ดีและมีความพร้ อมที,จะใช้ หาผลประโยชน์
23.2 ในการเพิ,มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี '
(1)

ขอมติในเรื,องวัตถุประสงค์ในการเพิม, เงินทุนจดทะเบียน จํานวนหน่วยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที,จะ
เพิ,ม วิธีการกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที,เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้ องได้ รับคะแนน
เสียงตามหลักเกณฑ์ดงั นี '
(1.1) กรณีการขอมติโดยเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทั 'งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที,เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั 'งนี ' องค์ประชุมต้ องมี
ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจํ านวนผู้ถือ หน่วยลงทุน
ทั 'งหมด และจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที,มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด
(1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดและมีสิทธิออกเสียง
ทั 'งนี ' การนับคะแนนเสียงของผู้มีสทิ ธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2) บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้มี
ส่วนได้ เสียดังต่อไปนี '
(ก)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุนเพิม, เติม กรณี
เป็ นการเพิ,มเงินทุนเพื,อซื 'อ เช่า หรื อได้ มาซึง, อสังหาริมทรัพย์เพิ,มเติม

(ข)

เจ้ าของอาคารหรื อสิ,งปลูกสร้ างที,กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม กรณี
เป็ นการเพิ,มเงินทุนเพื,อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้ อยู่ในสภาพที,ดีและพร้ อมที,จะใช้ หาผลประโยชน์

(ค)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที,ได้ รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที,เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
กรณีเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ,มให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง

(ง)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที,อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื,องที,ขอมติ

(จ)

บุคคลที, มี ความสัม พันธ์ ใ นลักษณะการเป็ นกลุ่ม บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง)
แล้ วแต่กรณี
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ในกรณีที,เสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมบางราย หากผู้ถือหน่วยลงทุน
มีม ติคัดค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที, จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด บริ ษัทจัดการจะไม่
ดําเนินการให้ มีการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
(2)

ขอมติเพื,อแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการเพื,อให้ สอดคล้ องกับการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนตามที,ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนตาม (1) โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกึง, หนึง, ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด

23.3 เมื,อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 23.2 แล้ ว บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี '
(1)

ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้ อมทั 'งจัดส่งร่ างโครงการที,จะแก้ ไขเพิ,มเติม และร่ าง
หนังสือชี 'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ,มเติมให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา

(2)

เมื,อ ได้ รับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิม, เติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี 'ชวน และจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ตามประกาศเกี,ยวกับการจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ในกรณี ที,บริษัทจัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน การให้
ความเห็นชอบให้ เพิ,มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ 'นสุดลง
23.4 ในการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื,อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติม
หากบริษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี '
(1)

หากบริษทั จัดการยังไม่ได้ ยื,นขอจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะแจ้ งเรื, องข้ างต้ นให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ 'นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'นจาก
เงินที,ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ 'นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ,มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั 'นได้ อนั เนื,องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะ
ชําระดอกเบี 'ยในอัตราไม่ตํ,ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที,ครบกําหนดเวลานั 'นจนถึงวันที,บริษัทจัดการชําระ
เงินค่าจองซื 'อจนครบถ้ วน

(2)

หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื,อคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยการ
ลดจํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที,มีการเสนอขายเพื,อเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน โดยคํานวณตามสัดส่วนของ
ราคาที,เสนอขายและเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน พร้ อมทั 'งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ า

เงื,อนไขเพิ,มเติม
เนื,องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมเพิ,มทุนกรณีขาดสภาพคล่อง ดังนั 'น ในกรณีที,
กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วน
หรื อทั 'งหมดของกองทุนรวม ตามที,เห็นสมควร
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สําหรับเงื,อนไขของ “การเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น ในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี,ยนแปลง เพิม, เติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริษทั จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั 'น
24. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
24.1 ในกรณี ที,ก องทุนรวมมีส ภาพคล่องส่ วนเกิน จากกรณี ใ ดกรณี หนึ,ง หรื อ หลายกรณี ดัง ต่อ ไปนี ' บริ ษัทจัด การจะใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม
(1)

เงินลงทุนที,ได้ รับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมกําไร)

(2)

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ลดลงจากการประเมินค่า
หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน

(3)

กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที,เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ, ทยอยตัดจ่าย

24.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะลดมูลค่าหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิดงั นี '
(1)

ดําเนินการเฉลี,ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย
ลงทุน ทั 'งนี ' เงินที,เฉลี,ยคืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม

(2)

ยื,นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที,ดําเนินการเฉลี,ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(3)

จัดให้ มีข้อมูล เกี,ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง' ของกองทุนรวมไว้ ใ นเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและ
รายงานประจํ า ปี ของกองทุ น รวม เพื, อ ให้ ผ้ ู ล งทุ น สามารถตรวจสอบได้ โดยมี ข้ อ มู ล ตามที, สํ า นัก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด

เงื,อนไขเพิ,มเติม
สําหรับเงื,อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี,ยนแปลง เพิม, เติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริษทั จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั 'น
25. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที,ผ้ ูจองซื 'อได้ ระบุในเอกสารการจองซื 'อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง, ดังต่อไปนี '
1. ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
25.2 เงื,อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื, อผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั 'งนี ' ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที,ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ ถือ
เป็ นหลักฐานที,ถกู ต้ องเกี,ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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25.2.1 กรณีใบหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตั 'งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ทั 'งนี ' ใบหน่วยลงทุนจะมีรายละเอียดเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
25.2.2 กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณี ที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื, อผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรู ปแบบหนึ,งให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อ
เป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรั พย์ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดํ า เนิ นการโอนหน่ วยลงทุน ไปเข้ าบัญชี ซื 'อขายหลัก ทรั พย์ ของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ซึ,งเปิ ดไว้ กับบริ ษัท
นายหน้ าซื 'อขายหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที,ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนแจ้ งไว้ ในใบจองซื 'อหน่วยลงทุน ทั 'งนี '
ตามหลักเกณฑ์และเงื,อนไขที,บริษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื 'อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อการซื 'อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านนายหน้ าซื 'อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ
นําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที,ได้ รับการแต่งตั 'งจากบริ ษัทจัดการเพื,อผู้ถือหน่วยลงทุนนั 'น
ที,มีอยู่กับบริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแจ้ งไว้
ในใบจองซื 'อหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที,ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
26. สิทธิ หน้ าที2 และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที2ปรึ กษาของกองทุนรวม (ถ้ ามี) ผู้บริ หาร
อสังหาริมทรั พย์ (ถ้ ามี) และบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
26.1 สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
1) สิทธิในการดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
อื,นใดที,เกี,ยวข้ องการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื,อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทุน และข้ อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที,ได้ รับอนุมตั ิ ทั 'งนี 'รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ ทําขึ 'น
2) สงวนสิทธิที,จ ะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่ว ยลงทุน ในกรณี ที,การโอนหน่วยลงทุนนั 'นเป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง, หนังสือเวียนที,หน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ
กําหนด และ/หรือกรณีที,เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนดที,ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี '
3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้ าที,เป็ นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้ กบั กองทุนรวม
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4) สิทธิในการยับยั 'งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรื อการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน
หรื อการลงมติใ ดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อ แก้ ไขเพิ,ม เติม โครงการหรื อแก้ ไ ขวิธีการจัดการที, ขัด ต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อจรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการ
อาจเสียชื,อเสียงหรือได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
5) สิท ธิใ นการดํ าเนิน การจัด การ โดยถื อ ว่าได้ รับความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ว ยลงทุนแล้ วในกรณี ต่างๆ
ดังต่อไปนี '
-

สิทธิที,จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที,บริ ษัทจัดการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการให้ แก่กองทุนรวมตามกําหนดและเงื,อนไขที,ได้ ตกลงไว้ จนครบถ้ วน
แต่กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื,นใดมารับหน้ าที,ได้ ภายในกําหนดเวลา

-

สิทธิในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรือตามที,สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด
อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง, การ

-

สิทธิ ใ นการแก้ ไ ข เพิ,ม เติ ม เปลี, ยนแปลงโครงการ กรณี ที, สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื, นใดที,มี อํานาจตามกฎหมายได้ มี การอนุญาตให้
เปลี,ยนแปลง แก้ ไข เพิม, เติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง, การเป็ นอย่างอื,น

-

สิท ธิที, จะดํา เนิ นการขาย/จํ าหน่า ย/จ่าย/โอนทรัพย์ สิ นบางส่ว นหรื อ ทัง' หมดของกองทุน ตามที,
เห็นสมควร ในกรณีที,กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง

-

สิ ท ธิ ใ นการจัด การกองทุน รวม เพื, อ ให้ บ รรลุซึ, ง วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน รวมและรั กษาไว้ ซึ,ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั 'งนี 'จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้ อง

6) สิทธิใ นการสั,งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ แก้ ไ ขคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และ/หรื อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื,อให้ เป็ นไปตามที,กฎหมายประกาศกําหนด
7) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื,น
ใด ตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ
8) สิทธิอื,นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื,นๆ ที,เกีย, วข้ อง
26.1.2 หน้ าที,และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที,และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หารกองทุนรวม
ให้ เป็ นไปตามที,กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที,และความรับผิดชอบดังต่อไปนี '
1) การบริหารกองทุนรวม
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1.1) จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที,ระบุไว้ ในโครงการที,ได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือ หน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตั ิ หน้ าที, ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด
1.2) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี 'ชวน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ างสัญญา และร่ างหนังสือชี 'ชวน ที,ผ่าน
การพิจ ารณาจากสํ า นัก งาน และดูแ ลให้ ข้ อ ผูก พันและโครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ ว ย
หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคํ าสั,งที,ออกโดยอาศัยอํ านาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที,ข้อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฏหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง, นั 'น ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื,อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและ
โครงการโดยไม่ชกั ช้ า
1.3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มี หนังสือ ชี ช' วนที, เป็ นปั จจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี '
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือ
ชี 'ชวนให้ สํานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ,มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี 'ชวนให้ แก่
ประชาชนและจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี 'ชวนและการ
รายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงาน
ด้ วย และหากมีการเปลี,ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ข้อมูลที,จดั ส่ง
นั 'นมีข้อมูลที,เป็ นปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและจะกระทําผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้ บริษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จัดส่งหนังสือ ชี 'ชวนส่วนสรุปข้ อมูล
สําคัญพร้ อมใบจองซื 'อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุน และจัดให้ มีหนังสือชี 'ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
ไว้ ที,ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที,ติดต่อทุกแห่งของบริ ษัทจัดจําหน่ายและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตลอดระยะเวลาการขายหน่วยลงทุน
(ค) เมื,อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ 'นสุดลงแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี 'ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ เพื,อให้ ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจัดสําเนาให้ เมื,อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ในกรณี ที,ห น่วยลงทุนของกองทุน รวมเป็ นหลัก ทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว หากมีการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการแจ้ งการแก้ ไข
เพิม, เติมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 10 วันทําการนับตั 'งแต่วนั ถัดจากวันที,ได้ รับ
ความเห็น ชอบจากสํา นัก งานให้ แก้ ไ ขเพิ, ม เติม โครงการหรื อวันที, ได้ มี ม ติใ ห้ แ ก้ ไ ขเพิ,ม เติม
โครงการ แล้ วแต่กรณี ทั 'งนี ' จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
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1.4) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื,น รวมทั 'งการหาผลประโยชน์ การ
ซื 'อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง, โอน และเปลี,ยนแปลงเพิ,มเติม ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื,นที,ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื,อนไข วิธีการที,กําหนดไว้ ใน
โครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย
1.5) ตรวจสอบหรื อดําเนินการให้ มี การตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่ม บุคคลเดี ยวกันใดถื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด โดย
บริษทั จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
1.6) ดํ าเนินการเพิ,ม หรื อลดจํ านวนเงินทุนจดทะเบี ยนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีก ารที,
กํ าหนดไว้ ใ นโครงการ และ/หรื อ ดํ า เนิ น การตามที, ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
1.7) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื,อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที,กําหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
1.8) จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตามข้ อกํ า หนดและหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.9) จัด ให้ มี ก ารประกันภัย ของกองทุนรวมตามข้ อ กํ าหนดและหลักเกณฑ์ ของประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.10) จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.11) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินค่าหรื อสอบ
ทานการประเมินค่าตามที,บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้ แก่
บุคคลดังต่อไปนี '
(1) บริษทั ประเมินค่าทรัพย์สินหรื อบุคคลที,ได้ รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ
สํารวจอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื,อการประเมินค่า
(2) ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที,ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการเข้ าตรวจสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ที,ก องทุนรวมได้ มาจากการลงทุนตามที,กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์
1.12) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดร้ องขอให้ มีการจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน
1.13) เปลี,ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุน ตามข้ อกําหนด เงื,อนไข หลักเกณฑ์
ที,ระบุไว้ ในโครงการ
1.14) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ,งบริ ษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย
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1.15) ปฏิบตั ิการอื,นๆ เพื,อให้ บรรลุซึ,งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซงึ, ผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที, และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ทั 'งนี 'จะต้ องไม่
ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง
1.16) ดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ
2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีก ารรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อเงินตอบแทนอื,นใดตามที,กําหนดไว้ ใ น
โครงการ
3) การแต่งตั 'งบุคคลที,เกี,ยวข้ องเพื,อการจัดการกองทุนรวม
3.1) จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี)
3.2) แต่งตั 'งบุคคลที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อทําหน้ าที,ดงั ต่อไปนี '
3.2.1 ผู้จัดการกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื, อ ทํ า หน้ า ที, ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ,ง
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
3.2.2 ผู้จัดการกองทุนรวมเพื,อทําหน้ าที,ตดั สินใจลงทุนหรื อจํ าหน่ายไปซึง, ทรัพย์สินตามข้ อ 6.2
เพื,อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทั 'งนี ' บริษทั จัดการจะประกาศรายชื,อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของบริษัทจัดการไว้ ในที,
เปิ ดเผย ณ ที,ทําการของบริษทั จัดการ
3.3) แต่งตั 'งผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึง, มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้ วยคุณสมบัติผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี,ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์อื,นแทนตามเงื,อนไขในการเปลี,ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที,กําหนดไว้ ในโครงการ ทั 'งนี 'โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.4) แต่งตั 'งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี,ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
และแต่งตัง' นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื,นที, มีคุณสมบัติตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดแทน และแจ้ งการแต่งตั 'งดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
3.5) แต่งตั 'งบริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินเพื,อประเมินค่าและสอบทานมูล ค่าทรั พย์ สินของกองทุนรวม
ทั 'งนี ' บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั 'นจะต้ องอยู่ในบัญชีรายชื,อที,ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.6) แต่งตั 'งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั 'งนี ' ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามที,ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.7) แต่งตั 'งที,ปรึกษา(ถ้ ามี) ที,ทําหน้ าที,เป็ นที,ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม
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3.8) แต่งตั 'งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทั 'งนี ' ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื, องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี รวมถึงการเปลี,ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั 'งผู้สอบบัญชีอื,นที,มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนดแทน และแจ้ งการแต่งตั 'งดังกล่ าวให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
3.9) แต่งตั 'งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื,อทําหน้ าที,รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและ
หน้ าที,อื,นๆ ที,จําเป็ นเพื,อให้ การชําระบัญชีเสร็จสิ 'น เมื,อยุติหรือเลิกกองทุนรวม
3.10) แต่งตั 'งบุคคลอื,นใดเพื,อทําหน้ าที,ต่างๆ ที,เกี,ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง
ผู้เชี,ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทํา ประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแ ลรักษาความสะอาดสถานที,
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
4) การดําเนินการอื,นๆ
4.1) ยื,นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ,งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวม
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั 'งแต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
4.2) ยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื,อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
4.3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที,
หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย
4.4) ดํ า เนิ น การแยกทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวมไว้ ต่า งหากจากทรั พ ย์ สิน ของบริ ษัท จัด การและนํ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
4.5) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ, ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุน
รวมให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมทราบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที, สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4.7) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
หลักเกณฑ์และวิธีการที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4.8) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที,มีเหตุการณ์หรื อการเปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 'นภายหลังจากวันที,คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 28.4 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุน
รวมอย่างมีนยั สําคัญ
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4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที,มีธุรกิจเฉพาะ
ด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที,กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั 'งจัดทํารายงาน
ของกองทุนรวมทุกสิ 'นปี บัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ 'นรอบปี บัญชี
4.10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสําเนา
เอกสารหลักฐานที,เกี,ยวข้ องให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่
วันที,ได้ รับรายงานดังกล่าว
4.11) จัด ส่ ง เอกสารดั ง ต่ อ ไปนี ใ' ห้ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ โ ดยพลั น
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า

เมื, อ มี ก ารลงทุ น หรื อ จํ า หน่ า ย

(1) เอกสารที,แสดงกรรมสิทธิdหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื 'อ เช่า รับโอน
สิทธิการเช่า หรื อให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(2) สัญญาเป็ นหนังสือที,แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทั 'งนี 'บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ ม ทรั พย์ ให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที,เข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
4.12) จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี 'ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(1) สัญญาแต่งตั 'งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาหรื อนับแต่
วันแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณี ที,มีการแต่งตั 'งบริ ษัทประเมินค่าทรั พย์สิ นก่อนการ
แต่งตั 'งผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(2) สัญญาแต่งตั 'งผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั 'งที,ปรึกษา (ถ้ ามี) ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั,งให้ ผ้ ูมีหน้ าที,ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั 'ง อาทิเช่น ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ที,ปรึ กษา ผู้คุมงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ
และ/หรื อดําเนินการต่างๆ ตามที,ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั 'ง และ/หรื อตามที,คณะกรรมการลงทุน
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
4.14) จัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญเกี,ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,
ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นั 'น รวมทั 'งจัดให้ มีข้อมูลที,เป็ น
สาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั 'น เพื,อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสําคัญตามที,
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ,งให้ ตลาดหลักทรัพย์แทน
การจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทั 'งนี ' ภายในวันทําการถัดจากวันซื 'อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
4.15) ดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 'งหมดของกองทุนรวม ตามที,เห็นสมควร
4.16) ปฏิบตั ิหน้ าที,อื,นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที,ของบริษทั จัดการ
26.1.3 เงื,อนไขการเปลี,ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี,ยนบริ ษัทจัดการได้ เมื,อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ,งดังต่อไปนี ' และ/หรื อเมื,อได้ รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1) เมื,อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดให้ เปลี,ยนบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยหากเป็ นการเปลี,ยน
บริ ษัทจัดการภายใน 5 ปี แรก บริ ษัทจัดการจะคิด ค่าธรรมเนียมการโอนย้ ายกองทุนจากบริ ษัทจัด การ
กองทุนใหม่เป็ นจํ านวนเงิน 10,000,000 บาท โดยบริ ษัทจัดการจะไม่คิ ดค่าธรรมเนี ยมดัง กล่าวจาก
กองทุน
อย่างไรก็ตาม หากการโอนย้ ายดังกล่าวเกิดจากความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการและ
ทําให้ กองทุนรวมเกิดความเสียหาย หรื อไม่รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามสมควร บริษัทจัดการจะ
ยกเว้ นไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
2) ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที,ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมี
การแก้ ไ ขพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง, ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว ทั 'งนี ' เนื,องจากการ
เปลี,ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ,มภาระหน้ าที,แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที,ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที,ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั 'งนี ' บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที,จะรับหน้ าที,ต่อไปเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที,ให้ มีผลเป็ นการสิ 'นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัท
จัดการจะนําเสนอบริ ษัทจัดการรายใหม่ที,มี คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที,จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง และได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 'งนี ' ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดํ าเนินการแต่งตัง' บริ ษัท
จัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 180 วันนับจากวันที,ได้ รับแจ้ งจากบริษทั จัดการ
3) ในกรณีที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์หรื อมีมติเปลี,ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนรวม หรื อมีการเปลี,ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสําคัญ (การเปลี,ยนแปลงรายชื, อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการเปลี,ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันในอัตราตั 'งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ ว
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ทั 'งหมด) หรื อกรณี อื,นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที,จะปฏิบตั ิหน้ าที,ต่อไป บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที,ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั 'งนี ' บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที,จะรับหน้ าที,ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
90 วันก่อนวันที,ให้ มีผลเป็ นการสิ 'นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะนําเสนอ
บริ ษัทจัดการรายใหม่ที,มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ ที,จ ะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง และได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 'งนี ' ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องมีมติแต่งตั 'งบริ ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ ว
เสร็จ ภายใน 180 วันนับจากวันที,ได้ รับแจ้ งจากบริษทั จัดการ
4) ในกรณีที,บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ซึง,
มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที,บริษทั จัดการได้ ต่อไป
ในการเปลี,ย นตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณี ที,กฎหมายหลักทรั พย์กําหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยหากเป็ นกรณี
การเปลี,ยนตัวบริษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ 1) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที,ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 'ง
บริษทั จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ิหน้ าที,ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มีมติให้ เปลี, ยนบริ ษัทจัดการ ทั 'งนี ' หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหา
บริษทั จัดการรายใหม่ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื,อเลิกกองทุนรวม โดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว หรื อ
หากเป็ นกรณีที,บริษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ 2) หรื อข้ อ 3)
ข้ างต้ นนี ' บริษัทจัดการมีหน้ าที,ต้องจัดหาบริษทั จัดการรายใหม่ที,มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์
และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้ อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า
180 วัน เพื,อเสนอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั 'งเป็ นบริ ษัทจัดการ หากผู้ที,บริ ษัทจัดการเสนอชื,อ
ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน
ระยะเวลา 180 วันนับจากวันที,ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
ทั 'งนี ' ในการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้
เปลี,ยนบริษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ 1) หรื อภายหลังจากวันที,มีผลเป็ นการสิ 'นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที,ของ
บริ ษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ 2) และข้ อ 3) บริ ษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามอัตราที,ระบุไว้ ในโครงการจนถึงวันสุดท้ ายของการปฏิบตั ิหน้ าที,บริษัทจัดการ
26.2 สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี '
1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทํ าหน้ าที, เป็ นผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ตามอัต ราที, กําหนดไว้ ใ นสัญญาแต่งตัง' ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ที,ทําขึ 'นกับบริษัทจัดการ
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2)

ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินต่างๆ ที,กองทุนรวมจะพึงได้ รับจากการจัดตั 'งและ
ดําเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินจองซื 'อหน่วยลงทุน เงินปั นผลจากการลงทุนในหน่วยลงทุน และดอกเบี 'ย
จากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจํ าหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื,นใดของกองทุนรวมและนําเข้ าไว้ ใน
บัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของกองทุนรวมอื,นๆ ภายใต้ การดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์

3)

ดํ าเนินการรับ มอบ ส่งมอบ เปลี,ย นแปลง จํ าหน่า ย โอนหลักทรั พย์ และ/หรื อทรั พย์สิน ต่างๆ เอกสารสิท ธิ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อเอกสารการครอบครองหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ,งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตลอดจนรับชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทั 'งนี 'ให้ เป็ นไปตามคําสัง, ของบริษัทจัดการ
ในการแก้ ไขหรื อเพิม, เติมรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาที,เก็บรักษาไว้ ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ บริ ษัทจัดการจะจัดให้
มีทนายความหรื อที,ปรึ กษากฎหมายในการดูแลและให้ คําแนะนําในการแก้ ไขหรื อเพิ,มเติม สัญญาเพื, อดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน

4)

จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื,อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม จ่ายเงินปั นผล เงินจากการลดจํานวนเงินทุน
ที,เรี ยกชําระแล้ ว หรื อจากการลดทุนตามคําสัง, ของบริษทั จัดการ

5)

แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การรับเงิน
ปั นผล และดอกเบี 'ย และการเปลี,ยนแปลงอื,นใดที,มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวม โดยทันทีที,
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์

6)

แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที,จะต้ องปิ ดโอนหรื อกําลังอยู่ใน
ระหว่างทําการปิ ดโอนในชื,อของกองทุนรวม เพื,อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การรับเงินปั นผล
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ดอกเบี 'ย และอื,นๆ

7)

จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ' และส่งให้ แก่บริษทั จัดการ
7.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั,งของบริ ษัทจัดการเกี,ยวกับการรับมอบ ส่ง
มอบ เปลี,ยนแปลง จําหน่าย โอนสัญญาและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผลจากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน ดอกเบี 'ย และอื,นๆ
7.2 จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที,รับฝากไว้
7.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์ สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุน
รวมที,รับฝากไว้
7.4 รายงานเป็ นรายวันเกี,ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพ
ของหลักทรัพย์พร้ อมคํานวณดอกเบี 'ยค้ างรับ (ถ้ ามี)
7.5 รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี 'ค่าซื 'อหลักทรัพย์และลูกหนี 'ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน (ถ้ ามี)
7.6 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
7.7 รายงานเงินปั นผลจากการลงทุนในหน่วยลงทุนค้ างรับของกองทุนรวม
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8)

เก็บรักษาเอกสารสําคัญของกองทุนรวม
8.1 โฉนดที,ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
8.2 สัญญาซื 'อขาย/สัญญาเช่า/สัญญาโอนสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์
8.3 สําเนารายงานการประเมินค่า
8.4 เอกสารสําคัญอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องกับกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะเก็บรักษาโฉนดที,ดิน หรื อเอกสารแสดงกรรมสิทธิdในอสังหาริ มทรัพย์นั 'น ตามที,บริ ษัท
จัดการได้ จดั ให้ ทนายความหรื อที,ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์แล้ ว

9)

จัดให้ มีการดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ แล้ วเสร็จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี '
(i) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที,ได้ รับหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ
(ii) ทุก 1 ปี นับแต่วนั ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง' ก่อนแล้ วเสร็ จ ทั 'งนี ' ค่าใช้ จ่ายที,เกิดจากการตรวจสอบ
ทรัพย์สินจะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

10) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งให้ แล้ ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที,เริ,มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั 'น
11) แจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที,ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ
12) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื,อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อการ
เปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 'น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
13) ตรวจสอบการซื 'อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการ
และหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
14) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนที,บริ ษัทจัดการได้
คํานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื,อเห็นว่าถูกต้ องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดแล้ ว
15) ให้ ความเห็นเกี, ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพื,อประกอบกับข้ อมูลอื,นๆ ที,บริ ษัทจัดการเป็ น
ผู้จดั หาในการจัดทํารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ 'นปี บัญชีนั 'น
16) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที, ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดย
เคร่งครัด หากบริษทั จัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที,บริษัทจัดการกระทําการหรื อ
งดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที,ตามมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี,ยวกับ
เรื, องดัง กล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับตัง' แต่ วันที, ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ร้ ูถงึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
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17) ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที, ของตน หรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสี ยหายจากบริ ษัทจัดการ ทัง' นี ' เพื, อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ว ยลงทุนทัง' ปวง หรื อเมื,อ ได้ รับคํ าสั,งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื,อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
18) ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที, พระราชบัญญัติหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดย
เคร่งครัดตลอดจนกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องและข้ อกําหนดและเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ
19) ในกรณี ที,มีการเลิกโครงการ เมื,อเลิกโครงการแล้ วหน้ าที,ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จะสิ 'นสุดเมื,อผู้ชําระบัญชีได้ จ ด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที,การชําระบัญชียังไม่สิ 'นสุด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที,ต่างๆ ดังนี '
(ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ูชําระบัญชี ป ฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที,ผ้ ชู ําระบัญชีกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
20) ปฏิบตั ิหน้ าที,อื,นตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ นหน้ าที,ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
26.3 สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของที,ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
26.3.1 ที,ปรึกษามีสิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี '
1) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที,ที,ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาที,ได้ ตกลง
กัน
2) ให้ คําปรึกษาหรื อ คําแนะนํ าเกี, ยวกับการซื 'อหรื อเช่าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริมทรัพย์ เพื,อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
3) หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริการให้ คําปรึกษาที,ได้ ตกลงกัน
26.3.2 ที,ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี) มีสิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี '
1) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที,ที,ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวมตามสัญญาบริ การให้ คําปรึกษา
ทางการเงินที,ได้ ตกลงกัน
2) ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกี,ยวกับการจัดตั 'งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื,อ
การลงทุน รวมถึงการเพิ,มทุน
3) หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริการให้ คําปรึกษาทางการเงินที,ได้ ตกลงกัน
26.3.3 ที,ปรึกษาอื,นของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบดังต่อไปนี '
1) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที,ที,ปรึกษาอื,นจากกองทุนรวมตามสัญญาบริการที,ได้ ตกลงกัน
2) ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเพื,อประโยชน์ในการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวม
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3) หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริการที,ได้ ตกลงกัน
26.4 สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี '
1)

ได้ รั บค่ าตอบแทนในการทํ าหน้ า ที, ผ้ ูบ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ จ ากกองทุน รวมตามสัญ ญาแต่ ง ตัง' ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ที,ทําขึ 'นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

2)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้ อยู่ในสภาพที,ดีอยู่เสมอ และพร้ อมที,จะหา
ผลประโยชน์ตลอดเวลา

3)

จัดเก็บรายรับและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนและทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยว้ อง เช่น จัดหา
ผู้เช่าให้ แก่กองทุนรวม เป็ นต้ น

4)

ปฏิบัติหน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั 'งผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และตามที,กฎหมายหลักทรัพย์
กําหนดให้ เป็ นหน้ าที,ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

26.5 สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที,เป็ นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที,ได้ ตกลงกัน

2)

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว

3)

หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริการที,ได้ ตกลงกัน

27. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที2เรี ยกเก็บจากผู้ส2 ังซือหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
27.1 ค่าธรรมเนียมที,เรี ยกเก็บจากผู้สงั, ซื 'อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
รายการละ 50 บาท ต่อผู้รับโอน 1 ราย โดยผู้โอนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที,ยื,นใบคําขอโอน
หน่วยลงทุน

(3)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที,ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินเรี ยกเก็บ โดยหักจากจํานวนเงินที,จะโอนเข้ าบัญชีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนนั 'นๆ

(4)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที,สูญ
หาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ

(5)

อื,นๆ ระบุ
(5.1) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามอัตราที,นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกําหนด
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(5.2) ค่าใช้ จ่ายอื,นๆ ที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที,จ่ายจริง
อัตราค่าธรรมเนียมที,เรี ยกเก็บจากผู้สงั, ซื 'อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นอัตราที,รวมภาษี มูลค่าเพิ,ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื,นใดทํานองเดียวกันแล้ ว
27.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที,เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะคิดค่าใช้ จ่ายจากกองทุนรวมสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที,ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน การ
ออกไปตรวจสอบการซื 'อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั 'งการออกไปปฏิบตั ิหน้ าที,
ตรวจสอบทรั พย์ สินตามความจํ าเป็ นเพื,อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยคิดค่ าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในอัตรา 10,000 บาท/วัน (รวมค่าพาหนะแล้ ว) และนอกเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในอัตรา 10,000 บาท/วัน (ไม่รวมค่าพาหนะและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจะ
เรี ยกเก็บตามจริง) ทั 'งนี ' ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที,พกั ตลอดจนค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ,มต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
การคัดสําเนาเอกสารสิทธิในอัตราที,จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครัง' (ถ้ ามี) ทั 'งนี ' อัตราดังกล่าวจะไม่
รวมถึงค่ าใช้ จ่ายของที,ปรึ กษากฎหมายหรื อที, ปรึ กษาอื,นๆ ที, แต่งตั 'งโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวผู้ดแู ลผลประโยชน์จะเป็ นผู้รับภาระเอง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีการเปลี,ยนแปลงโดยไม่ถือเป็ นการ
แก้ ไขรายละเอียดโครงการ หากค่าใช้ จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์อนั เกี,ยวกับการให้ บริ การตามสัญญานี 'ต้ อง
เพิม, ขึ 'นหรื อลดลงเนื,องจากการเปลี,ยนแปลงเพิ,มขึ 'นหรื อลดลงของอัตราและ/หรื อวิธีการเรี ยกเก็บของค่าบริการ
ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ต้องจ่ายแก่บคุ คลภายนอกอันจําเป็ นที,จะทําให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์สามารถให้ บริการตาม
สัญญานี 'ได้ เช่น ค่าบริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น แต่ทั 'งนี ' ค่าบริ การที,
เพิม, ขึ 'นหรื อลดลงไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที,ปรึกษากฎหมายหรื อที,ปรึกษาอื,นๆ ที,แต่งตั 'งโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ที,จะกําหนดขึ 'น จะต้ องเป็ นอัตราที,ได้ รับการยินยอม
จากบริษัทจัดการ

(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(4)

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามที,จ่ายจริ ง ทั 'งนี ' ในกรณี ที,บริ ษัทจัดการมีการแต่งตั 'งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (Incentive fee) รวมสูงสุดจะต้ องไม่เกินอัตราร้ อยละ 4.50
ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการต่อปี
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(5)

ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาทางการเงิน
ตามที,จ่ายจริ ง ทั 'งนี ' ในกรณีที,บริ ษัทจัดการมีการแต่งตั 'งที,ปรึ กษาทางการเงิน จะเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมที,
ปรึกษาทางการเงินในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(6)

ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาของกองทุนรวม
ตามที,จ่ายจริง ทั 'งนี ' ในกรณีที,บริษัทจัดการมีการแต่งตั 'งที,ปรึกษาของกองทุนรวม จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที,
ปรึกษาของกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(7)

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้

(8)

ค่าเบี 'ยประกันภัย
ไม่มี (ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบการชําระค่าเบี 'ยประกันภัย)

(9)

ค่าเบี 'ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ค่าเบี 'ยประชุมของกรรมการ ในกรณี ที,มีการจัดประชุม ตามที,จ่ายจริ ง ในจํานวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน
หรื อจํานวนอื,นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
(10.1) ในช่วงเสนอขายครัง' แรก :
ตามที,จ่ายจริ ง แต่จะไม่เกิน 3 ล้ านบาท ซึ,งจะเรี ยกเก็บตามที,จ่ายจริ งตอนต้ นโครงการทั 'งจํานวน โดย
ในทางบัญชีบริ ษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั 'งจํานวน หรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุน
เฉลี,ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที,จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนั 'น ๆ ทั 'งนี ' การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที, กํ าหนดโดยสมาคมนัก บัญชี แ ละผู้ส อบบัญ ชี รั บอนุญ าตแห่ ง
ประเทศไทย
(10.2) หลังการเสนอขายครั 'งแรก :
ค่าใช้ จ่ ายในการโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ ค่า ใช้ จ่ายด้ านการตลาดและส่ ง เสริ ม การขาย ที, เกิด ขึน'
ภายหลังการจัดตั 'งกองทุนรวม ตามที,จ่ายจริง แต่จะไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อปี บัญชี ยกเว้ นในกรณีที,มีการ
เพิ,มเงินทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะเพิ,มค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เฉพาะช่วงที,มี
การเพิ,มเงินทุนครั 'งละไม่เกิน 3 ล้ านบาท
(11) อื,นๆ ระบุ
(11.1) ค่าธรรมเนีย มหรื อ ค่าใช้ จ่ายที, เ กี,ยวเนื, องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่ าธรรมเนี ยมในการจัดตัง'
กองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการยื,นคําขอจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าธรรมเนียมในการยื,นขอจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าที,ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที,เกี,ยวข้ องโดยตรงกับกองทุนรวม
ค่าใช้ จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี, ยวเนื,องกับกองทุนรวม เช่น การเตรี ยมและจัดทําเอกสาร
สัญ ญาและค่ า แปลเอกสาร ค่ า จัด พิม พ์ และจัด ส่ งหนังสื อ บอกกล่ าว หรื อ ประกาศที, สํ า นัก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี,ยวเนื,องจากการดําเนินการตามที,
กฎหมายหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ทํ า จั ด พิ ม พ์ จัด ส่ ง และค่ า แปลหนัง สื อ ชี ช' วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น และ
แบบฟอร์ มต่างๆ ที,เกี,ยวกับกองทุนรวม เช่น ใบคําขอเปิ ดบัญชี กองทุน ใบจองซื 'อหน่วยลงทุน ใบ
หน่วยลงทุน รวมทั 'งค่าใช้ จ่ายอื,นๆ อันเกี,ยวเนื,องกับงานทะเบียน เช่น ค่าใช้ จ่ายในการนําส่งใบหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ตามที,จ่ายจริง
(11.3) ค่าจัดทําและจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หนังสือโต้ ตอบ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ รายงานต่างๆ ถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที,เกี,ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง ที,บริษัทจัดการดําเนินการหรื อมีหน้ าที,
ดําเนินการตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายกําหนด
หรื อเป็ นการดําเนินงานที,เกี,ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรงรวมถึงค่าลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ตามที,จ่ายจริง
(11.4) ค่าใช้ จ่ายอันเกี, ย วเนื, องจากการแก้ ไ ขเพิ, ม เติม โครงการ การเพิ, มเงิน ทุน หรื อการลดเงินทุน และ
ค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น การลงประกาศหนังสือพิม พ์ การจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน การทําเอกสารแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,
เกิดขึ 'นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.5) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการมีบญ
ั ชีกองทุนรวมกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที,ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.6) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที,เกิดจากการจ่ายเงินปั นผล การเพิ,มเงินทุนและ/หรื อการลดเงินทุน เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 'อหน่วยลงทุนในกรณีเพิ,มทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีที,มี
การลดเงินทุนและ/หรื อจ่ายเงินปั นผล ค่าธรรมเนียมการออกเช็คหรื อค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ า
บัญชีให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าบริการเตรี ยมการจัดส่งเช็ค ค่าซองจดหมาย
ค่าไปรษณียากรสําหรับส่งเอกสารต่างๆ หรื อหนังสือติดต่อกับบุคคลที,เกี,ยวข้ อง และค่าใช้ จ่ายอื,นใด
ที,เกิดจากการจ่ายเงินปั นผล การเพิ,มเงินทุนและ/หรือการลดเงินทุน เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.7) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายอื,นๆ ในการสอบบัญชี ตามที,จ่ายจริง
(11.8) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชํ าระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที,จ่ายจริง
(11.9) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินสําหรับการประเมินค่า ในอัตราที,บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
และตามที,จ่ายจริง
(11.10) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื, น ใดที, เ กี, ย วข้ องกั บ การจั ด การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จั ด จํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรื อตัวแทน (Agent or Property Broker) (ถ้ ามี) ที,ทําหน้ าที,
ทางการตลาด เช่น ดํ าเนิ นการซื อ' ขาย เช่าอสังหาริ ม ทรั พย์ ข องกองทุนรวมหรื อดํ าเนินการด้ าน
การตลาด ในอัตราที,บริ ษัทจัดการเห็นสมควร และตามที,จ่ายจริ ง แต่จะไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่า
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ทรัพย์สินที,ซื 'อหรื อขาย หรื อในกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม จะคิดในอัตราที,จ่ายจริง
แต่จะไม่เกินร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าเช่าต่อระยะเวลาการเช่า
(11.11) ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้ จ่ายที, เกี,ยวกับ ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมอื,นที, เกี, ยวข้ องตามอัตราที, กฎหมาย
กําหนดและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องกับหน่วยราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ค่าธรรมเนียมการจดจํานองหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ ค่าอากร
แสตมป์ ภาษีโรงเรื อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีบํารุ งท้ องที, ภาษีป้าย หรื อภาษีอื,นใดในทํานองเดียวกัน
ที,เกิดจากการซื 'อ เช่า จํ าหน่าย หรื อโอนอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ตามที,จ่ายจริง
(11.12) ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาอื,นของกองทุนรวม เช่น ค่าที,ปรึกษากฎหมาย เกี,ยวกับการตรวจสอบสินทรัพย์
และหนี 'สิน (Due Diligence) ค่าทนายความ ค่าจ้ างวิศวกร ตรวจสอบโครงสร้ างของอาคารและ
ประเมินคุณภาพงาน เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.13) ค่าใช้ จ่ายในการต่อเติม เปลี,ยนแปลง ซ่อมแซม ตกแต่งใหม่ ปรับปรุงให้ ดีขึ 'น ทั 'งนี ' รวมถึงการซื 'อใหม่
ซื 'อทดแทนอุปกรณ์ ต่างๆ เครื, องใช้ อื,นใดที, จําเป็ นต่อการดํ าเนินธุรกิจหรื อ ทําประการใดๆ เกี,ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์แ ละทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื,อให้ อสังหาริ มทรัพย์และทรั พย์สินดังกล่าวอยู่ใ น
สภาพที,ดีและมีความพร้ อมที,จะหาผลประโยชน์
(11.14) ค่ า ใช้ จ่ า ยที, เ กิ ด ขึ น' เนื, อ งจากการออกไปตรวจสอบการซื อ' เช่ า จํ า หน่ า ยหรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ของบริ ษัทจัดการ โดยคิดค่าที,พัก ค่าอาหาร
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริ ษัทจัดการ และค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึน' ตามที,
จ่ายจริ ง เช่ น ค่า ธรรมเนี ยมการคัดสํ าเนาเอกสารสิท ธิ แต่ จะไม่ เกิ นร้ อยละ 0.2 ต่ อปี ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็ นต้ น
(11.15) ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย ดูแลและ/หรื อเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และ/หรื อค่าเบี 'ยประกันภัยอื,นใดที,เกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวม ตามที,จ่ายจริง
(11.16) ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ ใดๆ ที,เกี,ยวกับการซื 'อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื,น
หรื ออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่านายหน้ าซื 'อขายหลักทรัพย์ที,ซื 'อหรื อขายเพื,อประโยชน์ใน
การจัดการกองทุนรวม (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวข้ องกับการซื 'อหรื อขายอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายใน
การโอนหลักทรัพย์หรืออสังหาริทรัพย์ เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.17) ค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ 'นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินการตามกฎหมายเพื,อการรับชําระหนี 'ใดๆ
ของกองทุ น รวม รวมทัง' ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นกฎหมายในการดํ า เนิ น คดี ท างศาลเพื, อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามที,จ่ายจริง
(11.18) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที,ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที,
หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษัทจัดการ เพื, อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั 'งปวง หรื อเมื,อได้ รับคําสัง, จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที,จ่ายจริง
(11.19) ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
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(11.20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสําหรับความเสี ยหายที,เกิดขึน' อันเนื,องมาจากการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ตามที,จ่ายจริง ยกเว้ น ความเสียหายนั 'นเกิดจากการทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรื อโดย
เจตนาของบริษัทจัดการเอง
(11.21) ค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณีที,กองทุน
รวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที,ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื,อนไข
และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และประกาศที,เกี,ยวข้ อง ตามที,จ่ายจริง
(11.22) ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าที,ปรึ กษา และค่าใช้ จ่ายอื,นใดที,เกิดขึ 'นแก่บริ ษัท
จัดการ ตามที,จ่ายจริ ง อันเนื,องมาจากการที,บริ ษัทจัดการถูกบุคคลอื,นใดเรี ยกร้ อง ฟ้ องร้ อง หรื อให้
ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บคุ คลนั 'น ซึง, เกิดจากการลงทุนใดๆ ในทุกกรณีที,เกิดจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที,โดยชอบของบริษัทจัดการ
(11.23) ค่าใช้ จ่ายอื,นๆ ที,เกี,ยวเนื,องจากการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าเสียหายอันจะเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัย
จากสงครามกลางเมือง เป็ นต้ น ตามที,จ่ายจริง
(11.24) ค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ 'นจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื,อเป็ นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
ตามที,จ่ายจริง
ทั 'งนี ' ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) – (11) ข้ างต้ น เป็ นอัตราที,ยงั ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ,ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษีอื,นใดในทํานองเดียวกัน อันเนื,องมาจากค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที,เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าว
ข้ างต้ น จะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมตาม (1) - (3) จากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วัน
สุดท้ ายของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนโดยการตัดจ่ายจาก
บัญชีของกองทุนรวม ทั 'งนี ' บริษัทจัดการจะจ่ายภายใน 20 วันทําการแรกของเดือนถัดไปหลังจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที,ใ ช้ ในการคํานวณค่าใช้ จ่ายจะคิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ
สิ 'นเดือนก่อนเกิดค่าใช้ จ่าย
สําหรับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตาม (4) ถึง (11) จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวนที,จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั 'งจํานวน หรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี,ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที,จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนั 'นๆ ทั 'งนี ' การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที,
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
27.3 การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
(1)

การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราที,ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ,ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียมภายใต้ อตั ราที,ระบุไว้ ในข้ อ 27. “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายที, เรี ยกเก็บจากผู้สั,งซื 'อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” นี ' โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไ ข
เพิ,มเติมโครงการ หากจํานวนค่าธรรมเนียมภายหลังการเพิ,ม/ลด/ยกเว้ น คิดเป็ นอัตราไม่เกินตามที,ระบุไว้ ใน
โครงการ
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อย่างไรก็ดีในการเรี ยกเก็บเพิ,มหรื อลดหรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นนี ' บริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศไว้ ณ ที,เปิ ดเผยของบริษทั จัดการ
(2)

การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเกินกว่าอัตราที,ระบุไว้ ในโครงการ
ในกรณีเพิ,มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าที,ระบุในข้ อ 27.1 และข้ อ 27.2 บริ ษัทจัดการจะกระทํา
เมื,อ ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ,งหนึ,งของจํ านวนหน่วยลงทุนที, จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั 'งหมด โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบตามวิธีการดังต่อไปนี '
(2.1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันและ
(2.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการทุกแห่ง

28. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่ าหน่ วย
ลงทุน
28.1 บริษทั จัดการจะคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทั 'งนี ' มูลค่าที,คํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคํานวณมูลค่าดังกล่าว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูล เกี, ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรคหนึ,งโดยมี
รายละเอียดตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
28.2 การคํานวณและประกาศมูลค่าตามข้ อ 28.1 บริษทั จัดการจะดําเนินการดังนี '
(1)

คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล

(2)

คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี,ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที,ห้าทิ 'ง

ในกรณี ที, มี ผ ลประโยชน์ เกิ ดขึน' จากการคํ านวณตามวรรคหนึ,ง บริ ษัทจัด การจะนํา ผลประโยชน์ นัน' รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
28.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 28.1 บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และปิ ดประกาศไว้ ใน
ที,เปิ ดเผย ณ ที, ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้ อมทัง' เปิ ดเผยชื, อ
ประเภทและที,ตั 'งอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากลงทุนด้ วย
28.4 ในกรณี ที,มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี,ยนแปลงใดๆ ที,เกิดขึ 'นภายหลังจากวันที,คํานวณตามข้ อ 28.1 อันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการ
เปลี,ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 28.3 และหากเหตุการณ์หรื อการเปลี,ยนแปลงดังกล่าว
เกิดขึ 'นภายหลังจากวันที,มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 28.3 บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยเรื,องดังกล่าวโดยพลัน
28.5 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี '
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(1)

อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาที,ได้ จากรายงานการประเมินค่าหรื อ
รายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง' ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมครั 'งแรก บริษัทจัดการจะใช้ ราคาที,ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แล้ วแต่กรณี

(2)

ทรัพย์สินอื,น บริ ษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เงื,อนไขเพิ,มเติม
ไม่มี
29. การจัดทํารายงานให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
29.1 รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ 'นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที,มีชื, ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่
วัน สิ น' รอบระยะเวลาบัญชี ประจํ า ปี โดยรายงานดังกล่ าวต้ อ งมี รายการตามที, สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
29.2 รายงานการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญเกี,ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,
ลงทุนหรื อ จําหน่า ยอสังหาริ ม ทรั พย์ ห รื อสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ ม ทรัพ ย์ นัน' รวมทัง' จัด ให้ มี ข้ อ มูล ที, เป็ นสาระสํ าคัญ
ดังกล่าวไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที,ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นั 'น เพื,อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูไ ด้
โดยหนังสือสรุปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
บริษทั จัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ,งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทั 'งนี ' ภายในวันทําการถัดจากวันซื 'อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
29.3 รายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ที,ยงั สร้ างไม่เสร็จ
กรณีที,กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที,ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ าของ
การก่ อสร้ างทุก รอบระยะเวลา 6 เดื อนนับแต่วันที, ล งทุน จนกว่า การก่ อ สร้ างดังกล่ าวจะแล้ วเสร็ จ และจัด ส่ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที,ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทั 'งนี ' บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจัดการด้ วย
เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งความคืบหน้ าข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
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30. การประเมินค่ าทรัพย์ สนิ และการสอบทานการประเมินค่ าทรั พย์ สิน
30.1 บริษทั จัดการจะแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2 รายเพื,อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณีดงั ต่อไปนี '
(1)

ก่อนที,จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(2)

ก่อนที,จะจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

30.2 บริษทั จัดการจะแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื,อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณีดงั ต่อไปนี '
(1)

ทุก 2 ปี นับแต่วนั ที,มีการประเมินค่าเพื,อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(2)

ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ การเปลี, ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น' อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทั 'งนี ' ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที,บริษัทจัดการได้ รับการแจ้ ง
จากผู้ดแู ลผลประโยชน์

30.3 บริษทั จัดการจะแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื,อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับแต่วนั ที,
มีการประเมินค่าครัง' ล่าสุดไปแล้ ว
30.4 ในการแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื,อทําการประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจัดการจะ
แต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึง, ให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง' ไม่ได้
30.5 บริษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน พร้ อม
ด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที,เกี,ยวข้ องให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลันและให้ สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ได้ รับ
รายงานดังกล่าว
31. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที,สิ 'นสุดรอบบัญชี วันที, 31 เดือน ธันวาคม
วันที,สิ 'นสุดรอบบัญชีครัง' แรก วันที, 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
32. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
32.1 สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที,จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที,
ระบุไว้ ในโครงการนี '
32.2 สิทธิในการลงมติเพื,อแก้ ไขเพิม, เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื,อทําการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
โดยเป็ นไปตามเงื,อนไขและหลักเกณฑ์ที,กําหนดไว้ ในโครงการนี ' บริ ษัทจัดการจะทําการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อ
วิธีการจัดการกองทุนรวม เมื,อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทั 'งหมดของกองทุนรวม
ทั 'งนี ' การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
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32.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื,อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที,จะได้ รับเงินคืนตามสัดส่วนการลงทุน หากกองทุนรวมต้ องเลิกไป โดยบริษัทจัดการ
จะจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชี ที,สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยจะได้ ดําเนินการให้ มีการ
จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 'สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรื อทรัพย์สินอื,น
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉลี,ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายแล้ วได้ ทั 'งหมดของกองทุนรวม
32.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั 'งนี 'จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขัดต่อเงื,อนไข และหลักเกณฑ์ที,ระบุไว้
ในโครงการนี '
32.5 สิทธิประโยชน์อื,นๆ
32.5.1 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,
บริษทั จัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื,อลงมติเกี,ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี,ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ โดยเป็ นไปตาม
เงื,อนไขและหลักเกณฑ์ที,กําหนดไว้ ในโครงการนี ' และการนับมติดงั กล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,
ระบุไว้ ในโครงการนี '
32.5.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื,อมีการลดเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที,จะได้ รับเงินคืนเมื,อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,ระบุไว้ ในโครงการ
33. การแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
เว้ นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายที,เกี,ยวข้ องจะกําหนดเป็ นอย่างอื,น การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการจะเป็ นดังนี '
33.1 การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ หากมิได้ กระทําตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
'
นรวม จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
33.2 ในกรณีที,การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการได้ กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีมติให้ แก้ ไข
33.3 บริษทั จัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสื อพิม พ์ รายวันแห่ง ท้ องถิ,นอย่างน้ อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที, ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ แก้ ไขเพิ,มเติม แล้ วแต่กรณี
เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริษัทจัดการจะแจ้ งการ
แก้ ไขเพิม, เติมโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
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34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื,อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง, หรือหลายเหตุการณ์ดงั นี '
34.1 เมื,อกองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนน้ อยกว่า 35 ราย ทั 'งนี ' ภายในวันทําการถัดจากวันที,ทราบเหตุดงั กล่าว
34.2 เมื,อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ,ากว่า 500 ล้ านบาท เมื,อคํานวณจากมูลค่าที,ตราไว้ ของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุน
รวมในวันทําการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที,ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
34.3 เมื,อบริ ษัทจัดการไม่ส ามารถลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ที,ระบุไว้ ใ นโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้ นแต่ ใ นกรณี ที,บ ริ ษัทจัด การเพิ,ม เงินทุน จดทะเบีย นเพื, อลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิท ธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิ,มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิม, เติมนั 'นได้ โดยบริษัทจัดการได้ ดําเนินการตามข้ อ 23.4 แล้ ว
34.4 เมื,อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึง, คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดของกองทุน
รวม
34.5 เมื,อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)
เงื,อนไขเพิ,มเติม
-

มติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 34.4 คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง, ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,ง
หนึง, ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมด โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้ บงั คับข้ อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ 8 “หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน”

-

เมื,อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ จู ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เห็นสมควรให้ มีการเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุน
รวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถ
หาบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์อื,นมารับหน้ าที,แทนได้ ในระยะเวลาตามที,ระบุในข้ อ 26.1.3 “เงื,อนไขการ
เปลี,ยนบริษทั จัดการ” และข้ อ 13.2 “เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์” เป็ นต้ น

-

บริษทั จัดการอาจพิจารณาให้ เลิกกองทุนรวมได้ เมื,อบริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุน มีมูลค่า
รวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ 'นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ใดๆ หรื อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที,คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื 'ออสังหาริ มทรัพย์
บางรายการที,ก องทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสํ าเร็ จ หรื ออาจเกิด เหตุสุด วิสัย หรื อ เหตุอัน ไม่ค าดหมายกับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที, ก องทุ น คาดว่ า จะลงทุ น จนเป็ นเหตุ ใ ห้ กองทุ น ไม่ ส ามารถลงทุ น /ไม่ ป ระสงค์ จ ะลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น

-

ในกรณี ที,บริ ษัทจัดการได้ รับคําสั,งให้ เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคําสัง, ศาล เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีที,หากปรากฏเหตุการณ์ตามข้ อ 26.1.1 5) “สิทธิในการ
ดําเนินการจัดการ” หรื อข้ อ 26.1.3 “เงื,อนไขการเปลี,ยนบริษัทจัดการ”

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี2ยเงินและหรื อทรั พย์ สินอื2นคืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเมื2อ เลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม
เมื,อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริษทั จัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชีเพื,อ
ทําหน้ าที,จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 'สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินคืนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี,ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั 'ง
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ทําการอย่างอื,นที,จําเป็ นเพื,อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ 'น ทั 'งนี ' ตามหลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการที,คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด เมื,อชําระบัญชีเสร็จสิ 'นแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิขd องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื,อนไขเพิ,มเติม
ไม่มี
36. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
37. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที,บริ ษัทจัดการไม่ส ามารถดํารงความเพี ยงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี,ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความ
รับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเปลี,ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื,นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที,บริ ษัทจัดการรู้
หรื อควรรู้ถงึ การไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั 'งนี ' หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจ
ขอให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที,มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ 'นจากการเปลี,ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที,กําหนด บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
38. การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดร้ องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
39. อื2นๆ
39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื,อกองทุนรวมจากบุคคลที,เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื,องมาจากการใช้ บริ การ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี '
1.

ผลประโยชน์ตอบแทนที,รับไว้ นั 'นต้ องเป็ นทรัพย์สินที,มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี,ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.

ต้ องไม่มีพฤติกรรมที, แสดงให้ เ ห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนั 'นบ่อยครัง' เกินความจํ าเป็ นเพื,อให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง, ให้ แก่กองทุนรวมที,อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที,อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนรวมนั 'นด้ วย ทั 'งนี '
บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี,ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
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