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หนังสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อนิเวสเมนท์ 
 

 

จัดทาํโดย 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
 

 

หน่วยลงทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์” 

มูลค่าโครงการ 970,000,000 บาท 

จาํนวน  97,000,000 หน่วย 

มูลค่าที2ตราไว้หน่วยละ             10 บาท 

 

จองซื 
อขั 
นตํ2า 1,000 บาท (หนึ2งพันบาท) 

 

ระยะเวลาเสนอขายครั
งแรก 

วันที2 26 พฤศจกิายน – 4 ธันวาคม 2555 

 

คําเตอืน 

การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี2ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน  
ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนอย่างรอบคอบ 
เพื2อประกอบการตัดสนิใจ และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไปในอนาคต 

 

หนังสือชี 
ชวนฉบับนี 
รวบรวมข้อมลู ณ วันที2 22 พฤศจกิายน 2555 

(โปรดเก็บหนังสือชี 
ชวนนี 
ไว้เป็นคู่มือ) 
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คําจาํกัดความ 

ในโครงการฉบบันี ' เว้นแต่เนื 'อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื,น คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมายตามที,ได้ให้ไว้ 
ดงัต่อไปนี ' 

โครงการ หมายถงึ  โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล  
  อนิเวสเมนท์  

กองทนุรวม หรือกองทนุ  หมายถงึ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอม็เอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล  
  อนิเวสเมนท์ 

บริษัทจดัการ หมายถงึ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

กฎหมายหลกัทรัพย์  หมายถงึ  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กฎ ระเบียบ คําสั,ง หนงัสือเวียน หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสือผ่อนผนัและกฎหมาย
อื,นใดที,เกี,ยวข้อง ทั 'งที,มีอยู่ในปัจจุบนัและที,ได้แก้ไขเพิ,มเติม 

ผู้จดัการกองทนุรวม หมายถงึ  ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.  
อสงัหาริมทรัพย์  25/2552 เรื,อง หลกัเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจดัตั 'งและจดัการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 
   ลงวนัที, 28 กรกฎาคม 2552 และที,แก้ไขเพิ,มเติม ซึ,งมีหน้าที,ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไป 
  ซึ,งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั 'งมีหน้าที,อื,นใด และมีคุณสมบตั ิ
  รวมถงึไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้อง
  กําหนด 

ผู้จดัการกองทนุ หมายถงึ  ผู้จัดการกองทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื,อง 
หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที, 28 
กรกฎาคม 2552 และที,แก้ไขเพิ,มเติม ซึ,งมีหน้าที,ตดัสินใจลงทนุหรือ จํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ, ง
หลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื,นใดที,มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการ
หาดอกผลโดยวธีิอื,น ตามที,กําหนดไว้ในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.
25/2552 และที,แก้ไขเพิ,มเติม เพื,อการ บริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม  

ผู้สอบบญัชี  หมายถงึ  ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ซึ,งเป็นผู้สอบบญัชีที,อยู่ในบญัชีรายชื,อที,ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี และที,ได้แก้ไขเพิ,มเติม 

ผู้สนบัสนนุการขาย หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลที,บริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที,ขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน
กองทนุ 

คณะกรรมการลงทนุ  หมายถงึ  คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม 
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ที,ปรึกษา  หมายถงึ  บุคคลที,รับให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี,ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที,ได้มาจากการลงทุนซึ,งมีหน้าที, คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้องกําหนด 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  หมายถงึ  นิติบุคคลที, ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทําหน้าที, ในการบริหารหรือจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน ซึ,งมีหน้าที, คุณสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้อง
กําหนด  

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  หมายถงึ  บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุรวม ซึ,งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที,อยู่ใน
บญัชีรายชื,อที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน และที,ได้แก้ไขเพิ,มเติม 

ผู้จองซื 'อทั,วไป  หมายถงึ  ผู้ลงทนุที,จองซื 'อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั,วไปตามที,ระบไุว้ในหนงัสือชี 'ชวน และมิใช่บุคคล
ดงัต่อไปนี '  

(1) ผู้จองซื 'อพิเศษ และ 

(2) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะ
ลงทนุ 

ผู้จองซื 'อพิเศษ  หมายถงึ  ผู้ลงทนุที,จองซื 'อหน่วยลงทุนที,จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นพิเศษกว่าผู้จองซื 'อทั,วไป 
อาทิเช่น กองทุนประกนัสงัคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัวินาศภัย
หรือบริษัทประกนัชีวิต สภากาชาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ เป็นต้น ทั 'งนี ' 
ตามรายละเอียดที,กําหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เงื,อนไข และวิธีการจดัตั 'งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จองซื 'อประเภทกองทนุ หมายถงึ ผู้จองซื 'อพิเศษที,เป็นบุคคลดังต่อไปนี ' กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารอง
เลี 'ยงชีพ กองทุนประกนัสงัคม และกองทุนรวมที,จดัตั 'งขึ 'นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ,งเป็นกองทนุรวมที,เสนอขายหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทุนเป็นการทั,วไป 

กลุ่มบคุคลเดียวกนั  หมายถงึ  กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน.25/2552 เรื,อง
หลกัเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจดัตั 'งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที, 28 
กรกฎาคม 2552 และที,แก้ไขเพิ,มเติม 

การประเมินค่า หมายถงึ  การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื,อ
วตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ,งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากดัสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื,อนไข
และข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื,นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์
ในปัจจุบนั และรายละเอียดอื,นที,เกี,ยวข้อง รวมทั 'งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพที,เป็นอยู ่
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การสอบทานการประเมินค่า หมายถงึ  การเสนอความเห็นเกี,ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม โดยมไิด้มีการสํารวจทรัพย์สิน 

รายงานการประเมินค่า หมายถงึ  รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ,งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี,ยวกบัการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ ประเมินหลักตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื,อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ.2552 เป็น 
ผู้ลงลายมือชื,อในรายงานดงักล่าว 

บคุคลที,เกี,ยวข้อง หมายถงึ  บุคคลที,เกี,ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที, สน. 29/2549 เรื,อง การกระทําที,อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การจดัการกองทุนและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที, 19 กรกฎาคม 2549 และที,แก้ไข
เพิ,มเติม 

บคุคลที,เกี,ยวข้องกบั หมายถงึ  บุคคลที,เกี,ยวข้องกับบริษัทจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน. 
บริษัทจดัการ  25/2552 เรื,อง หลกัเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจดัตั 'งและจดัการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 
   ลงวนัที, 28 กรกฎาคม 2552 และที,แก้ไขเพิ,มเติม 

รายได้ประจํา หมายถงึ รายได้ที,เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที,กองทุนรวมได้รับเนื,องจากการให้บุคคลอื,นใช้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ดอกเบี 'ยของรายได้ดงักล่าวด้วย 

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายถงึ การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที,ดีและพร้อมที,จะใช้หา
ผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ด้วย ตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้องกําหนด 

มลูค่าหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด เมื,อสิ 'นวนัทําการ
ที,คํานวณ 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  หมายถงึ  มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหกัด้วยหนี 'สิน  

จํานวนเงินทนุจดทะเบียน  หมายถงึ  จํานวนเงินทนุที,กองทนุระดมทนุได้ และนําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วนัทําการ  หมายถงึ  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี 'ยเงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สํานกังาน หรือ หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ชื2อบริษัทจัดการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ที2อยู่  : เลขที, 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชั 'น G และชั 'น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กทม. 10110 โทรศพัท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

1. ชื2อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื,อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล  
  อนิเวสเมนท์ 

1.2 ชื,อโครงการ (องักฤษ) : MFC Industrial Investment Property and Leasehold Fund  

1.3 ชื,อย่อ : M-II 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 'อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื,อให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

1.5 ลกัษณะโครงการ  : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทนุ : อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

1.7 อายโุครงการ : ไม่กําหนดอายโุครงการ 

2. จาํนวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที2ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที2เสนอขาย 
และมูลค่าขั 
นตํ2าในการจองซื 
อ 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ  : ไม่เกิน 970 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 

เงื,อนไขอื,นๆ : ในกรณีที,บริษัทจัดการระดมทุนได้ตํ,ากว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะพิจารณากําหนดขนาดของกองทุนที,จะ
นําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุน
ในทรัพย์สินบางส่วนได้ตามที,บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี ' บริษัท
จัดการอาจจะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื 'อบางส่วน
ให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุได้ 

2.2 จํานวนหน่วยลงทนุ : 97,000,000 หน่วย (เก้าสิบเจ็ดล้านหน่วย) 

2.3 มลูค่าที,ตราไว้ต่อหน่วยลงทนุ : 10 บาท (สิบบาท) 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบชืุ,อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2.5 การเสนอขายหน่วยลงทนุครั 'งแรก 

(1) จํานวนเงินทนุที,เสนอขาย : 970 ล้านบาท 

(2) จํานวนหน่วยลงทนุที,เสนอขาย : 97,000,000 หน่วย 

(3) ราคาของหน่วยลงทุนที,เสนอขาย : 10 บาท (สิบบาท) 

(4) มลูค่าขั 'นตํ,าของการจองซื 'อ : 1,000 บาท (หนึ,งพนับาท)  
และเพิ,มเป็นทวีคูณของ 100 บาท (หนึ,งร้อยบาท) 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 5 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

เพื,อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั,วไป โดยนําเงินที,ได้จากการระดมเงินทุนไปซื 'อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี,ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ที,กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื,นใดเพื,อ
ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื,อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน
อื,นและ/หรือหลักทรัพย์อื,นและ/หรือการหาดอกผลอื,นโดยวิธีอื,นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้องกําหนด   

4. นโยบายการลงทุน  

4.1 การลงทนุครั 'งแรก 

กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ,งจะประกอบด้วย อาคารโรงงาน
อตุสาหกรรมของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จํานวน 2 แห่ง และของบริษัท โทเทิล อินดสั
เตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั จํานวน 1 แห่ง โดยอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน
แบง่เป็น  

(1) ทรัพย์สินที,กองทุนรวมมีกรรมสิทธิdในที,ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 2 แห่ง เนื 'อที,รวม 28 ไร่ 2 งาน 6.90 
ตารางวา ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี มีโรงงานจํานวน 12 โรง เนื 'อที, 22 ไร่ 3 งาน 
80.0 ตารางวา และโรงงานในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร มีโรงงานจํานวน 2 โรง เนื 'อที, 5 ไร่ 2 งาน 26.90 
ตารางวา รวมจํานวนโรงงานที,จะซื 'อจาก บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ทั 'งสิ 'น 14 โรง  

(2) ทรัพย์สินที,กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าและเช่าช่วงในที,ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdในอาคารโรงงาน จํานวน 1 
แห่ง เนื 'อที,รวม 29 ไร่ 1 งาน 46.09 ตารางวา ได้แก่ โรงงานอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั โดย
กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิการเช่าที,ดินจากบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั ที,มีอายสุญัญาเช่า
คงเหลือประมาณ 21 ปี (สญัญาสิ 'นสดุวนัที, 23 มิถนุายน 2576) เนื 'อที, 28 ไร่ 66.09 ตารางวา และรับโอนสิทธิ
การเช่าช่วงจากบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัด ที,มีอายุสัญญาเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 6 ปี 
(สญัญาสิ 'นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2561) เนื 'อที, 1 ไร่ 80 ตารางวา ทั 'งนี ' กองทุนรวมจะทําสญัญาเช่าและเช่าช่วง
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยตรง ส่วนอาคารโรงงานกองทุนรวมจะซื 'อจากบริษัท โทเทิล 
อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั จํานวน 18 โรง ซึ,งตั 'งอยู่บนที,ดินแปลงดงักล่าวข้างต้น 

อนึ,ง ที,ดินเนื 'อที, 1 ไร่ 80 ตารางวาข้างต้น การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ มีกรรมสิทธิdในที,ดินดงักล่าว โดยได้
ปล่อยเช่าให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื,อใช้ในการบริหารจดัการที,ดินในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบงัไปในแนวทางเดียวกัน โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ปล่อยเช่าช่วงให้แก่บริษัท  
โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จํากดั เพื,อประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั โดยมีอายสุญัญา
เช่าช่วง 15 ปี 6 เดือน 7 วนั (สญัญาเช่าช่วงสิ 'นสดุวนัที, 31 ธันวาคม 2561)  

ทั 'งนี ' ก่อนที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที,ดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นั 'น บริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จํากดั จะทําการโอนสิทธิสัญญาเช่าและเช่าช่วงที,ดินทั 'งหมดให้แก่
กองทุน (ตามสัญญาเช่าที,ดินเพื,อประกอบกิจการอื,นที,เป็นประโยชน์หรือเกี,ยวเนื,องกับกิจการในนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั ฉบบัลงวนัที, 25 เมษายน 2546) ซึ,งบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัด  
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ได้ทําไว้กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที,ดินดังกล่าว ทั 'งนี ' 
กองทนุรวมจะเข้าเป็นคู่สญัญาในฐานะผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงที,ดินดังกล่าวกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแทน โดยมีระยะเวลาการเช่าสิ 'นสุดในวันเดียวกันกับสัญญาเช่าที,ดินเพื,อประกอบกิจการอื,นที,เป็น
ประโยชน์หรือเกี,ยวเนื,องกับกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ฉบบัลงวนัที, 25 เมษายน 2546 อย่างไร 
ก็ตาม ในปีสุดท้ายก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าที,ระบุข้างต้นแล้ว การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้
คํามั,นต่อกองทนุรวมว่ามีสิทธิที,จะต่ออายุสญัญาเช่าได้ โดยให้กองทนุรวมแจ้งความประสงค์ในการต่ออายเุป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ  

อนึ,ง ในกรณีที,กองทนุรวมไมไ่ด้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า กองทนุรวมจะต้องดําเนินการส่งมอบทรัพย์สิน
คืนให้แก่การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามเงื,อนไขที,ระบใุนสญัญาเช่า โดยการดําเนินการดงักล่าวจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื,องจากการดําเนินการรื 'อถอนสิ,งปลูกสร้างที,เป็นโครงสร้างเหล็กประเภทอาคาร
โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เพราะผู้ประกอบการสามารถนําซากเหล็กที,ได้จาก
การรื 'อถอนไปชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม ในเบื 'องต้นกองทุนมีเจตนารมย์ที,จะเช่า
และเช่าช่วงที,ดินจากการนิคมอุตสาหกกรรมแห่งประเทศไทยต่อ โดยมีนโยบายที,จะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดงักล่าวอย่างต่อเนื,อง ทั 'งนี ' เพื,อประโยชน์สูงสุดของกองทนุ  

อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินราคาอสิระ 2 ราย ได้ทําการประเมินค่าใช้จ่ายในการรื 'อถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า
บนที,ดินที,เช่าดังกล่าวข้างต้น โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการรื 'อถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูป โดย
ค่าใช้จ่ายในการรื 'อถอนมีมลูค่าเท่ากบัหรือน้อยกว่ารายได้จากการขายวสัดทีุ,ได้จากการรื 'อถอน 

ผู้ประเมนิราคา ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการรื
อถอน (บาท) 

ประมาณการมูลค่าซาก 
จากการรื
อถอน (บาท) 

บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั,น จํากดั 

(วนัที,ประเมนิ 3 ต.ค 55) 

7,000,000 – 9,000,000 10,000,000 – 12,000,000 

บริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(วนัที,ประเมนิ 1 ต.ค 55) 

6,000,000 – 9,000,000 9,000,000 – 12,000,000 

จากตารางข้างต้นบริษทัจัดการมีความเห็นว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื 'อถอนและมูลค่าซากจากการรื 'อ
ถอนในปัจจบุนัของผู้ประเมินราคาอิสระทั 'ง 2 รายดงักล่าวมีเหตแุละผลเหมาะสมแล้ว 

ทั 'งนี ' สมมติฐานเกี,ยวกับการรื 'อถอนดงักล่าวอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ,งอาจมีค่าใช้จ่ายในการรื 'อ
ถอนเกิดขึ 'นแก่กองทนุรวมในจํานวนที,แตกต่างจากประมาณการ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในปีที,ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน
รวมกบัเจ้าของที,ดินสิ 'นสดุลง แต่กรณีโดยทั,วไปของการรื 'อถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูปในลกัษณะดงักล่าว ผู้ รับ
จ้างรื 'อถอนจะถือเอาวัสดุที,ได้จากการรื 'อถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูป (โครงสร้างเหล็กและคอนกรีต) เป็น
ค่าตอบแทน ซึ,งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการรื 'อถอนอาคารโรงงานสําเร็จรูปดงักล่าวแล้ว นอกจากนี ' บริษทัจดัการจะ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรื 'อถอนอาคารโรงงาน โดยจะจัดให้มีสมมติฐานของค่าใช้จ่าย
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ดงักล่าวในการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทุกปี และจะเปิดเผยสมมติฐานดังกล่าวของ 
ผู้ประเมินราคาอสิระไว้ในรายงานประจําปี  

สรุปรายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที,จะลงทนุ 

นิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

ผู้ครอบครองกรรมสิทธิI  จาํนวน
โรงงาน 

เนื 
อที2  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เลขที2โฉนด 

ที2ดิน อาคารโรงงาน 

นิคมอตุสาหกรรม 
ทีเอฟดี  

บริษัท ไทยพฒันาโรงงาน
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

12 22-3-80 18570, 18571, 18573, 18576, 
18577, 18578, 18579, 18589, 
18591, 18592, 18593, 18594 

เขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนคร 

บริษัท ไทยพฒันาโรงงาน
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2 5-2-26.90 76004 และ 76005 

นิคมอตุสาหกรรม 
แหลมฉบงั 

การนิคม
อตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

บริษัท โทเทิล 
อินดสัเตรียล 
เซอร์วสิเซส 
จํากัด 

18 28-0-66.09 1132, 1134, 17644, 21399, 
25579, 25580, 25581, 25582, 
25583, 25584, 25585, 25586 
และ 25587 

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

1-0-80 1133, 17640, 17641, 17642, 
17643, 17645, 17646, 17647, 
20594, 25590 

สําหรับรายละเอียดต่างๆ ของที,ดินและอาคารโรงงาน ราคาประเมิน และราคาที,จะลงทนุ ดงัต่อไปนี ' 

รายละเอียดทรัพย์สินในนิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 

ลําดบั
ที2 

ชื2อ
โรงงาน 

พื 
นที2ดิน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื 
นที2อาคาร
โรงงาน  

(ตารางเมตร) 

รายละเอยีด
อาคารโรงงาน
ที2ตั 
งอยู่บน
ที2ดนิ 

ราคาประเมิน ราคาที2จะ
ลงทุน บริษัท ทีเอพี 

แวลเูอชั2น 
จาํกัด  

บริษัท ดทีีแซด 
เดเบนทมั ไต  

เหลียง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

1 A9 2-0-41.50 1,620 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 

2 F1 1-1-63.10 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

31,823,529.4 29,647,058.8 32,235,294.1 

3 F2 1-1-76.60 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

31,823,529.4 29,647,058.8 32,235,294.1 
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ลําดบั
ที2 

ชื2อ
โรงงาน 

พื 
นที2ดิน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื 
นที2อาคาร
โรงงาน  

(ตารางเมตร) 

รายละเอยีด
อาคารโรงงาน
ที2ตั 
งอยู่บน
ที2ดนิ 

ราคาประเมิน ราคาที2จะ
ลงทุน บริษัท ทีเอพี 

แวลูเอชั2น 
จาํกัด  

บริษัท ดทีีแซด 
เดเบนทมั ไต  

เหลียง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

4 F3 1-1-53.10 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

31,823,529.4 29,647,058.8 32,235,294.1 

5 F4 1-1-73.10 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

31,823,529.4 29,647,058.8 32,235,294.1 

6 F5 2-0-19.10 1,620 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 

7 F10 2-2-22.60 2,310 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

70,011,764.7 65,223,529.4 70,917,647.1 

8 G026 2-0-38.10 1,620 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 

9 G027 2-0-19.40 1,620 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 

10 F009 2-0-72.10 1,620 อยูร่ะหว่างการ
ก่อสร้าง 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 

11 A4 
(G023) 

2-0-84.20 1,620 อยูร่ะหว่างการ
ก่อสร้าง 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 

12 A6 
(G025) 

2-0-38.10 1,620 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

49,099,159.7 45,741,176.5 49,734,453.8 
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รายละเอียดทรัพย์สินในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

ลาํดับ
ที2 

ชื2อ
โรงงาน 

พื 
นที2ดิน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื 
นที2อาคาร
โรงงาน  

(ตารางเมตร) 

รายละเอยีด
อาคารโรงงาน
ที2ตั 
งอยู่บน
ที2ดนิ 

ราคาประเมิน ราคาที2จะ
ลงทุน บริษัท ทีเอพี 

แวลเูอชั2น 
จาํกัด  

บริษัท ดทีีแซด 
เดเบนทมั ไต  

เหลียง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

1 3074/3 2-2-2.40 1,080 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดียว จํานวน  

2 หลงั 

33,000,000.0 31,000,000.0 33,500,000.0 

2 3074/4 3-0-24.50 1,080 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดียว จํานวน  

2 หลงั 

33,000,000.0 31,000,000.0 33,500,000.0 

รายละเอียดทรัพย์สินในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

ลําดบั
ที2 

ชื2อ
โรงงาน 

พื 
นที2ดิน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื 
นที2อาคาร
โรงงาน  

(ตารางเมตร) 

รายละเอยีด
อาคารโรงงาน
ที2ตั 
งอยู่บน
ที2ดนิ 

ราคาประเมิน  ราคาที2จะ
ลงทุน บริษัท ทีเอพี 

แวลเูอชั2น 
จาํกัด  

บริษัท ดทีีแซด 
เดเบนทมั ไต  

เหลียง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

1 5E-1/1 1-2-24.00 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

19,480,620.2 19,209,302.3 19,263,565.9 

2 5E-1/2 2 -0-64.00 1,500 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

27,829,457.4 27,441,860.5 27,519,379.8 

3 5E-1/3 1-2-24.00 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

19,480,620.2 19,209,302.3 19,263,565.9 

4 5E-1/4 2-0-64.00 1,500 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 1 หลงั 

27,829,457.4 27,441,860.5 27,519,379.8 

5 5E-2/1 1-2-24.00 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

19,480,620.2 19,209,302.3 19,263,565.9 
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ลําดบั
ที2 

ชื2อ
โรงงาน 

พื 
นที2ดิน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื 
นที2อาคาร
โรงงาน  

(ตารางเมตร) 

รายละเอยีด
อาคารโรงงาน
ที2ตั 
งอยู่บน
ที2ดนิ 

ราคาประเมิน  ราคาที2จะ
ลงทุน บริษัท ทีเอพี 

แวลเูอชั2น 
จาํกัด 

บริษัท ดทีีแซด 
เดเบนทมั ไต  

เหลียง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

6 5E-2/2 2-0-64.00 1,500 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

27,829,457.4 27,441,860.5 27,519,379.8 

7 5E-2/3 1-2-24.00 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

19,480,620.2 19,209,302.3 19,263,565.9 

8 5E-2/4 2-0-64.00 1,500 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 2 หลงั 

27,829,457.4 27,441,860.5 27,519,379.8 

9 5E-3/1 1-2-24.00 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 4 หลงั 

19,480,620.2 19,209,302.3 19,263,565.9 

10 5E-3/2 2-0-64.00 1,500 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 4 หลงั 

27,829,457.4 27,441,860.5 27,519,379.8 

11 5E-3/3 1-2-24.00 1,050 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 4 หลงั 

19,480,620.2 19,209,302.3 19,263,565.9 

12 5E-3/4 2-0-64.00 1,500 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 4 หลงั 

27,829,457.4 27,441,860.5 27,519,379.8 

13 5E-4/1 0-2-68.00 675 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 3 หลงั 

12,523,255.8 12,348,837.2 12,383,720.9 
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ลําดบั
ที2 

ชื2อ
โรงงาน 

พื 
นที2ดิน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื 
นที2อาคาร
โรงงาน  

(ตารางเมตร) 

รายละเอยีด
อาคารโรงงาน
ที2ตั 
งอยู่บน
ที2ดนิ 

ราคาประเมิน ราคาที2จะ
ลงทุน บริษัท ทีเอพี 

แวลูเอชั2น 
จาํกัด  

บริษัท ดทีีแซด 
เดเบนทมั ไต  

เหลียง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

14 5E-4/2 0-2-68.00 675 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 3 หลงั 

12,523,255.8 12,348,837.2 12,383,720.9 

15 5E-4/3 0-2-68.00 675 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 3 หลงั 

12,523,255.8 12,348,837.2 12,383,720.9 

16 5E-4/4 0-2-68.00 675 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 3 หลงั 

12,523,255.8 12,348,837.2 12,383,720.9 

17 5E-4/5 0-2-68.00 675 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 3 หลงั 

12,523,255.8 12,348,837.2 12,383,720.9 

18 5E-4/6 0-2-68.00 675 อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชั 'น
เดยีว มีชั 'นลอย 
จํานวน 3 หลงั 

12,523,255.8 12,348,837.2 12,383,720.9 

เนื,องจากผู้ ประเมินทรัพย์สินได้พิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์และความสามารถในการสร้างรายได้ของ
ทรัพย์สิน ผู้ประเมินทรัพย์สินจึงได้ใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินดงักล่าว โดยกองทนุรวมจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์รวมเป็นเงินทั 'งสิ 'น 970 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ' 
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รายการทรัพย์สิน ราคาประเมิน (บาท) มูลค่าเงนิลงทุนที2
กองทุนรวมจะ

ลงทนุ  
(บาท) 

บริษัท ทเีอพี แวลูเอชั2น จาํกัด 
(วันที2ประเมิน 3 ต.ค 55)  

บริษัท ดทีีแซด เดเบนทมั ไต  
เหลียง (ประเทศไทย) จาํกัด 
(วันที2ประเมิน 1 ต.ค 55) 

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

541,000,000 504,000,000 548,000,000 

กรรมสิทธิdที,ดินและอาคาร
โ ร งาน ใ น เขตส่ ง เ ส ริม
อตุสาหกรรมนวนคร 

66,000,000 62,000,000 67,000,000 

สิทธิการเช่าและเช่าช่วง
ที, ดินและกรรมสิท ธิd ใ น
อาคารโรงงานใน นิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

359,000,000 354,000,000 355,000,000 

รวม 966,000,000 920,000,000 970,000,000 

ในกรณีที,บริษัทจัดการระดมทุนได้ไม่เพียงพอที,จะซื 'ออสงัหาริมทรัพย์ได้ครบทุกรายการตามที,ระบุไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการจะเลือกซื 'ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเฉพาะบางรายการตามที,บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงจํานวน
เงินทุนที,บริษัทจดัการสามารถระดมได้ ทั 'งนี ' ปัจจยัเบื 'องต้นในการพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ ทําเลที,ตั 'ง 
ความสมํ,าเสมอในการชําระค่าเช่า อตัราการเช่า ผลการดําเนินการที,ผ่านมา ประเภทของลูกค้าและธรุกิจ เป็นต้น   

4.1.1 สรุปข้อมลูเกี,ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทุน 

(1) ทําเลที2 ตั 
งของอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที2กองทุนรวมจะ
ลงทนุ 

โรงงานอุตสาหกรรมที,กองทุนรวมจะลงทุนตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 3 แห่ง 
โดยมีรายละเอียดที,สําคญั ดงัต่อไปนี '  

• โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี จํานวน 12 โรง มีรายละเอียดที,สําคญั ดงันี ' 

ผู้พัฒนา บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สถานที2ตั 
ง เลขที, 1/6-10, 1/12 และ 1/19-22 หมู่ 5 ภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 
ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทําเลที2 ตั 
งห่างจาก
จุ ด ห รื อ ส ถ า นที2
สําคัญ  

- ห่างจากศนูย์ราชการอําเภอบางปะกง ประมาณ 3.5 กิโลเมตร 

- ห่างจากนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ประมาณ 6.3 กิโลเมตร 

- ห่างจากนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ประมาณ 13.9 กิโลเมตร 

- ห่างจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ ประมาณ 35.8 กิโลเมตร 
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• โรงงานในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร จํานวน 2 โรง มีรายละเอียดที,สําคญั ดงันี ' 

ผู้พัฒนา บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สถานที2ตั 
ง เลขที, 60/111-2 หมู่ 19 แยกจากถนนนวนคร 19 ภายในเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ,ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ทําเลที2 ตั 
งห่างจาก
จุ ด ห รื อ ส ถ า นที2
สําคัญ  

- ห่างจากโรงพยาบาลนวนคร ประมาณ 5 กิโลเมตร 

- ห่างจากย่านพาณิชยกรรมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ภายใน
โครงการ) ประมาณ 2 กิโลเมตร 

- ห่างจากย่านพาณิชยกรรมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ริมถนน
พหลโยธิน) ประมาณ 5 กิโลเมตร 

- ห่างจากที,ว่าการอําเภอคลองหลวง ประมาณ 10 กิโลเมตร 

- ห่างจากตลาดรังสิต ประมาณ 20 กิโลเมตร 

- ห่างจากบริเวณท่าเรือคลองเตย ประมาณ 50 กิโลเมตร 

- ห่างจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ ประมาณ 70 กิโลเมตร 

• โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จํานวน 18 โรง มีรายละเอียดที,สําคญั ดงันี ' 

ผู้พัฒนา บริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั  

สถานที2ตั 
ง ถนน L21 เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตําบลทุ่ง 
ศขุลา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

ทําเลที2 ตั 
งห่างจาก
จุ ด ห รื อ ส ถ า นที2
สําคัญ  

- ห่างจากบริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ประมาณ 4 กิโลเมตร 

- ห่างจากย่านพาณิชยกรรมบริเวณชมุชนแหลมฉบงั ประมาณ 4 กิโลเมตร 

- ห่างจากศนูย์ราชการอําเภอศรีราชา ประมาณ 9 กิโลเมตร 

- ห่างจากย่านพาณิชยกรรมบริเวณพทัยา ประมาณ 20 กิโลเมตร 

- ห่างจากอําเภอเมืองชลบรีุ ประมาณ 30 กิโลเมตร 

- ห่างจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ ประมาณ 98 กิโลเมตร 

(2) อายุโรงงาน 

ณ วนัที, 31 สิงหาคม 2555 โรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุนมีอายุโดยเฉลี,ยถ่วงนํ 'าหนกัตามพื 'นที,โรงงานให้
เช่านบัจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เท่ากบั 5.05 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี '   
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อายุโรงงาน  
(ปี) 

จาํนวน  
(โรง) 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบ
รายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

โรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 30 91.57 

น้อยกว่า 3 ปี 8 29.16 

ตั 'งแต่ 3 - 8 ปี 5 16.99 

มากกว่า 8 ปี 17 45.42 

โรงงานอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 8.43 

รวม 32 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555 

(3) อัตราการเช่า 

โรงงานที,กองทนุรวมจะลงทนุ มีอตัราการเช่าพื 'นที,เฉลี,ยในปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ 8 เดือนแรกของ
ปี 2555 ดงันี '  

 นิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

โรงงาน พื 
นที2  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื 
นที2เฉลี2ย (ร้อยละ) 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ม.ค.-ส.ค. 
ปี 2555 

1 ทีเอฟดี A9 1,620  75 100 100 

2 ทีเอฟดี F1 1,050   100 100 

3 ทีเอฟดี F2 1,050  100 100 100 

4 ทีเอฟดี F3 1,050 100 100 100 100 

5 ทีเอฟดี F4 1,050 100 100 100 100 

6 ทีเอฟดี F5 1,620    100 

7 ทีเอฟดี F10 2,310 87.50 100 100 100 

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 แหลมฉบงั 5E-1/1 1,050 16.67 100 100 100 

16 แหลมฉบงั 5E-1/2 1,500 100 100 100 100 
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 นิคมอุตสาหกรรม/
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

โรงงาน พื 
นที2  
(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่าพื 
นที2เฉลี2ย (ร้อยละ) 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ม.ค.-ส.ค. 
ปี 2555 

17 แหลมฉบงั 5E-1/3 1,050 33.33 100 50 100 

18 แหลมฉบงั 5E-1/4 1,500 100 100 100 100 

19 แหลมฉบงั 5E-2/1 1,050 75 100 100 100 

20 แหลมฉบงั 5E-2/2 1,500 100 100 100 100 

21 แหลมฉบงั 5E-2/3 1,050 16.67 100 100 100 

22 แหลมฉบงั 5E-2/4 1,500 100 100 100 100 

23 แหลมฉบงั 5E-3/1 1,050 100 100 100 100 

24 แหลมฉบงั 5E-3/2 1,500 100 91.67 100 88.33 

25 แหลมฉบงั 5E-3/3 1,050 100 100 100 100 

26 แหลมฉบงั 5E-3/4 1,500 100 100 100 100 

27 แหลมฉบงั 5E-4/1 675 0 8.33 100 100 

28 แหลมฉบงั 5E-4/2 675 100 100 100 100 

29 แหลมฉบงั 5E-4/3 675 100 100 100 100 

30 แหลมฉบงั 5E-4/4 675 100 100 100 100 

31 แหลมฉบงั 5E-4/5 675 100 100 100 100 

32 แหลมฉบงั 5E-4/6 675 100 100 16.67 68.75 

หมายเหต ุ:             หมายถงึ โรงงานที,ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ   
1 โรงงาน F009 และโรงงาน A4 (G023) ซึ,งตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ณ วนัที, 1 พฤศจิกายน 

2555 โรงงาน F009 อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานฐานรากอาคาร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
เมษายน 2556 อย่างไรก็ตาม โรงงาน F009 ได้มีการทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าเรียบร้อยแล้ว ส่วนโรงงาน 
A4 (G023) อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนเหนือพื 'นดิน ซึ,งได้ก่อสร้างแล้วประมาณ 60% คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 โดยโรงงาน A4 (G023) อยู่ระหว่างดําเนินการหาผู้ เช่าเพื,อมา
เช่าพื 'นที,ดงักล่าว 

2 โรงงาน A6 (G025) ซึ,งตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ณ วันที, 1 พฤศจิกายน 2555 โรงงาน A6 
(G025) ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ เช่าได้เข้ามาดําเนินการใช้พื 'นที,ในโรงงานแล้ว  
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3 โรงงาน 3074/4 ซึ,งตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เนื,องจากกลางปี 2553 ผู้ เช่าครบกําหนด
สัญญาเช่าและไม่มีการต่อสัญญาเช่ากันอีก ซึ,งบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) อยู่ระหว่างดําเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2554 
โรงงานดงักล่าวได้รับผลกระทบจากภยันํ 'าท่วม ซึ,งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงงาน ซึ,งคาดว่า
จะแล้วเสร็จและพร้อมจะจดัหาผลประโยชน์ได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556  

อนึ,ง ณ วนัที, 1 พฤศจิกายน 2555 โรงงาน F009 โรงงาน A4 (G023) และโรงงาน 3074/4 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซอ่มแซม โดยสรุปสถานะการก่อสร้างได้ดงันี ' 

 โรงงาน F009 โรงงาน A4 (G023) โรงงาน 3074/4 

มูลค่ าการก่อส ร้าง/ซ่อมแซม
อาคารทั 'งหมด (บาท) 

14,150,000 12,850,000 650,000 

ร้อยละของปริมาณงานก่อสร้าง/
ซ่อมแซมคงเหลือโดยประมาณ  

75% 40% 80% 

มูลค่ างานก่อส ร้าง /ซ่อมแซม
คงเหลือโดยประมาณ (บาท) 

10,612,500 5,140,000 520,000 

ช่วงเวลาที,คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปลายเดือน เม.ย. 56 ปลายเดือน ก.พ. 56 ปลายเดือน ธ.ค. 55 

ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน กองทนุรวมจะรับมอบทรัพย์สินจากบริษัท ไทยพฒันาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัด โดยกองทุนจะชําระเงินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท โทเทิล อินดสัเตรียล 
เซอร์วิสเซส จํากัด ตามลําดับ อนึ,ง ภายในวนัเดียวกันนั 'นบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ต้องส่งมอบหลกัประกนัมลูค่ารวม 24,000,000 บาท ให้แก่กองทุนรวม โดยเงินประกนัดงักล่าว
จะแบ่งเป็นเงินสดมูลค่า 12,000,000 บาท และหนงัสือคํ 'าประกันที,ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยอื,นในประเทศไทย มูลค่า 12,000,000 บาท นอกจากนี ' บริษัท ไทย
พฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ตกลงจะจดทะเบียนภาระจํายอมในโฉนดที,ดินเลขที, 58260 
ซึ,งตั 'งอยู่ในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนครให้แก่กองทนุรวมด้วย  

ทั 'งนี ' ในวนัดงักล่าวข้างต้นทั 'งกองทนุรวม บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากัด และบริษัท โทเทิล 
อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัด จะลงนามร่วมกันในสัญญาจะซื 'อจะขายทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมทีเอฟดีและเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร (Sale and Purchase Agreement) สญัญาโอน
สิทธิการเช่าที,ดินในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (Novation Agreement) สญัญาจะซื 'อจะขายอาคารและ
สิ,งปลกูสร้างในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (Building Sale and Purchase Agreement) สญัญาแต่งตั 'ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตกลงกระทําการ ทกุฉบบัโดยจะปฎิบตัิให้ครบทุกอย่างตามที,ระบุใน
โครงการนี ' 

ทั 'งนี ' โรงงานทั 'ง 4 หลงัข้างต้น บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้ตกลงที,จะจ่าย
ชดเชยค่าเช่าโรงงาน โดยมีรายละเอียดดงันี '  
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1. ณ วันที,กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdในทรัพย์สินข้างต้น หากโรงงานยังสร้างไม่เสร็จหรืออยู่
ระหว่างปรับปรุงโรงงาน โดยมีการทําสญัญาเช่ากับผู้ เช่าแล้วแต่ผู้ เช่ายงัไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ 
บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จะเป็นผู้ รับภาระจ่ายชดเชยค่าเช่าโรงงานต่อ
กองทุนรวมจนกว่าจะสร้างแล้วเสร็จและผู้ เช่าสามารถเข้าดําเนินการได้ โดยคิดอัตราค่าเช่า 200 
บาท/ตารางเมตร  

2. ณ วันที,กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdในทรัพย์สินข้างต้น หากโรงงานยังสร้างไม่เสร็จหรืออยู่
ระหว่างปรับปรุงโรงงานและยังไม่มีผู้ เช่าเกิดขึ 'น บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ตกลงจะเช่าโรงงานกบักองทุนรวมเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdใน
ทรัพย์สิน ในอตัราค่าเช่า 200 บาท/ตารางเมตร 

3. ในช่วง 3 ปีแรกนบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน หากผู้ เช่ามีการยกเลิกสญัญาเช่าก่อน
ครบ 3 ปีนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 
จํากดั (มหาชน) จะจ่ายเงนิชดเชยค่าเช่าโรงงานที,ว่างต่อกองทุนรวมจนกว่าจะมีผู้ เช่าเกิดขึ 'น โดยคิด
อตัราค่าเช่า 200 บาท/ตารางเมตร  

4. ในช่วง 3 ปีแรกนบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สิน หากกองทุนทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าใน
อตัราค่าเช่าที,ตํ,ากว่า 200 บาท/ตารางเมตร บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
ก็จะจ่ายชดเชยค่าเช่าส่วนต่าง (อตัราค่าเช่า 200 บาท/ตารางเมตร – อตัราค่าเช่าที,ทําสญัญาเช่า) 
ให้แก่กองทนุรวมจนเต็ม 200 บาท/ตารางเมตร   

(4) อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

ตารางต่อไปนี 'แสดงข้อมูลของสญัญาเช่าโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุนซึ,งจะครบกําหนดอายุสญัญาเช่า
ในแต่ละปี ณ วนัที, 31 สิงหาคม 2555  

ปีที2ครบกําหนดอายุสัญญาเช่า สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

ปี 2555 15.99 

ปี 2556 21.08 

ปี 2557 38.62 

ปี 2558 24.31 

รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555 

สญัญาเช่าโดยทั,วไปจะมีอายุ 3 ปี หากผู้ เช่าต้องการยกเลิกสญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งกองทุนรวมล่วงหน้า 
3 เดือน 

(5) รายละเอียดของผู้เช่าโรงงาน 

ตารางต่อไปนี 'แสดงข้อมูลของผู้ เช่าโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน จําแนกตามสญัชาติของผู้ เช่า ณ วนัที, 
31 สิงหาคม 2555 
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สัญชาต ิ สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

ญี,ปุ่ น 16.95 

ไทย 12.07 

สิงคโปร์ 9.70 

อาเจนติน่า 8.00 

สหรัฐ 7.00 

เกาหลี 6.00 

องักฤษ 6.00 

นิวซีแลนด์ 5.59 

จีน 5.08 

อื,นๆ 23.61 

รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555 

ตารางต่อไปนี 'แสดงข้อมูลของผู้ เช่าโรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน จําแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ เช่า ณ 
วนัที, 31 สิงหาคม 2555 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ) 

บรรจุภณัฑ์ 34.04 

ขนส่งและคลงัสินค้า 10.13 

เกี,ยวกบัเหล็ก 6.84 

นําเข้า-ส่งออก 6.01 

ลกูสบูประต ู 5.08 

ผลติสี 4.57 

เกี,ยวกบัยานยนตร์ 4.47 

ผลติลกูบาศท์ 4.23 

อื,นๆ 24.63 

รวม 100.00 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555 
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ตารางต่อไปนี 'แสดงข้อมลูผู้ เช่าที,มีรายได้ค่าเช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที, 31 สิงหาคม 2555 

ลําดับ รายชื2อผู้เช่า ประเภทธุรกิจ รายได้ค่าเช่า 

1 บจ. จอห์นสนัฟอยส์ (ประเทศไทย) กระดาษเครื,องจกัร 11.34 

2 บจ. เคนท็อป (ประเทศไทย) บริการหีบห่อ 7.63 

3 บจ. ฟาเกอร์ดาลา แหลมฉบงั บริการหีบห่อ 7.32 

4 บจ. ฮอปปี' อนิดสัเตรียล (ประเทศไทย) เทรดดิ 'ง 5.73 

5 บจ. ราแพ็ค เอเซีย แปซิฟิค หีบห่ออาหาร 5.33 

6 บจ. ไฮแกสเค็ท พลาสติกส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ลกูสูบประต ู 4.84 

7 บจ. ยามานากะ อินเตอร์เนชั,นแนล ย่อยเศษเหล็ก 4.60 

8 บจ. อลับาทรอส ลอจิสติกส ์ ลอจิสตกิส์ 4.49 

9 บจ. อเมซอน คลัเลอร์ ผลติส ี 4.36 

10 บจ. ทรีคอน ไทย ออโตเมชั,น อตุสาหกรรมเครื,องยนต์ 4.26 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าที2มีรายได้ค่าเช่าสูงสุด 10 อันดับแรก 
คิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม (ร้อยละ) * 

59.90 

หมายเหต:ุ * เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าสําหรับค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2555 

(6) โครงสร้างรายได้ของโรงงานที2กองทนุรวมจะลงทุน 

โครงสร้างรายได้ของโรงงานที,กองทนุรวมจะลงทนุ ระหว่างปี 2552 – ปี 2555 (ม.ค. – ส.ค.) มีดงันี ' 

หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ของนิคมอุตสาหกรรม/ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
(ม.ค. – ส.ค.) 

นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 4.51 12.14 18.66 19.35 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 5.44 4.36 2.85 1.90 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 29.94 34.38 36.73 26.58 

รวม 39.89 50.88 58.24 47.83 

4.1.2 การทําธุรกรรมของกองทนุรวมกบับคุคลที,เกี,ยวข้อง 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในที, ดินและอาคารโรงงานต่างๆ ตามที,ปรากฎในตารางสรุปรายละเอียด
อสงัหาริมทรัพย์ที,จะลงทนุ ซึ,งมีบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษัท โทเทิล 
อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทที,มีบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเวลาที,มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdและจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าและเช่าช่วงให้แก่กองทนุรวม ตามลําดบั 
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2. กองทุนรวมจะแต่งตั 'งบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ให้ทําหน้าที,ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนทั 'งหมด ซึ,งถือเป็นการทํา
ธุรกรรมกบับุคคลที,เกี,ยวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

แม้ว่ากองทุนรวมจะมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ดําเนินการในเรื,องต่างๆ เกี,ยวกับการเช่า
ทรัพย์สิน แต่สําหรับการจัดหาผู้ เช่าสําหรับโรงงานที,ว่างลง กองทุนรวมมีนโยบายที,จะกระจายและ
ปรับปรุงข้อมูลสถานะของการเช่าให้แก่บริษัทตัวแทนนายหน้าต่างๆ ที,มีความเชี,ยวชาญในแต่ละกลุ่ม
ลกูค้าให้ทราบข้อมลูเป็นระยะๆ ซึ,งจะเป็นการช่วยเพิ,มโอกาสในการหาผู้ เช่าให้แก่กองทุนรวมมากขึ 'น โดย
ที,บริษัทจดัการไม่ต้องพึ,งผู้บริหารอสงัหาริทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว 

3. บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และ/หรือบุคคลที,เกี,ยวข้องกบับริษัท ไทยพฒันา
โรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) อาจลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

4.1.3 การบริหารจดัการทรัพย์สินที,กองทนุรวมจะลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการมีนโยบายที,จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุน โดยนําพื 'นที,
โรงงานทั 'งหมดออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าเพื,อนําไปประกอบกิจการ โดยบริษัทจัดการจะแต่งตั 'ง บริษัท ไทยพฒันา
โรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ,งมีระยะเวลาการจ้าง
บริหารทรัพย์สิน 5 ปี เมื,อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที,ผ่านมาเป็นเกณฑ์สําคัญในการต่ออายสุัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน ทั 'งนี ' ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ดําเนินการหาผู้สนใจที,จะเช่าพื 'นที,โรงงานที,กองทุนรวมจะลงทุน เพื,อเพิ,มอตัราการเช่า
พื 'นที,ให้แก่กองทนุรวม และบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยเบื 'องต้นบริษัทจดัการได้กําหนด
ขอบเขตหน้าที,การปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัต่อไปนี ' เพื,อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม 

1. บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมด้วยความซื,อสัตย์สุจริตและระมัดระวังตามมาตรฐานอย่างผู้ มี
วิชาชีพ 

2. ดําเนินการจดัสรรการใช้สอยพื 'นที,ภายในทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื,อนําออกเสนอให้เช่าแก่ผู้ เช่า และ/
หรือจัดหาหรือแนะนําผู้ เช่าที,มีศักยภาพในการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมไม่ว่าทั 'งหมดหรือบางส่วน 
ตลอดจนจดัหาผู้ เช่าเข้าทําสญัญาเช่าทดแทนหรือเพิ,มเติมในกรณีที,ทรัพย์สินที,บริหารจัดการมีพื 'นที,ว่าง
หรือไม่มีผู้ เช่าเช่าใช้สอยพื 'นที,นั 'นๆ แล้ว  

3. ปฏิบตัิงานด้านธุรการและเอกสารต่างๆ ที,เกี,ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื,อประโยชน์กองทุน
รวม ตลอดจนจัดให้มีการดูแล ตรวจสอบ ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที,เกี,ยวข้อง และ/หรือต่ออายุ
ใบอนญุาตหรือเอกสารใดๆ ที,จําเป็นต่อการประกอบกิจการ ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมที,เกี,ยวข้อง 

4. ดแูลความเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภยัของทรัพย์สิน ดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายหรือภาษีที,
เกี,ยวข้องกบัทรัพย์สินในนามกองทนุรวม 

5. ติดตามการชําระค่าเช่าพื 'นที,จากผู้ เช่าในทรัพย์สิน ตามวธีิการ เงื,อนไข และระยะเวลาที,กองทนุกําหนด 
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ทั 'งนี ' ภายหลงัจากวนัที,กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุน กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สญัญา
ภายใต้สญัญาเช่าพื 'นที,ของทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุน รวมทั 'งสญัญาการให้บริการ ในฐานะผู้ให้เช่าและ 
ผู้ ให้บริการ ซึ,งสัญญาดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื,อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกัน
สําหรับผู้ เช่าทกุราย อาทิเช่น การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ เบื 'องต้นส่วนใหญ่จะเป็นเวลา 3 
ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินมัดจํา และผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที,ผู้ เช่าผิดสัญญา เป็นต้น 
โดยการทําสญัญาดงักล่าวต้องได้รับความยินยอมจากคู่สญัญาภายใต้สญัญาดงักล่าว 

นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

เนื,องจากบริษัทจัดการจะแต่งตั 'งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมขึ 'นเพื,อช่วยทําหน้าที,ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะบริหารจดัการทรัพย์สินเพื,อให้ได้รายได้สุทธิจากการ
ให้เช่าโรงงานให้ได้มากที,สดุเพื,อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม โดยมีหลกัการบริหารดงันี ' 

1. บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุด้วยหลกัการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ 

2. ประสานงาน ดแูล และให้บริการแก่ผู้ เช่าอย่างทนัท่วงที เพื,อรักษาความสัมพนัธ์ที,ดี และสร้างมาตรฐานที,
ดีในการให้บริการลกูค้าทั 'งก่อนและหลงัการขาย โดยคํานงึถงึความต้องการของผู้ เช่าเป็นหลกั 

3. ตรวจสอบดูแลการรักษาสภาพทรัพย์สินของกองทุนให้อยู่ในสภาพที,ดี และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
กองทนุอย่างสมํ,าเสมอ 

4. ตรวจสอบและประสานงานหน่วยงานที,เกี,ยวข้องเพื,อให้มีใบอนุญาตหรือเอกสารสําคัญใดๆ ที,จําเป็นต่อ
การประกอบกิจการ เพื,อให้มีไว้ตลอดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน 

5. บริหารอตัราการเช่าให้อยู่ในระดบัสงูสดุ และจดัการต้นทนุที,เกี,ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สนับสนุนการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ในกรณีที,พื 'นที, เช่าว่างลง โดยเสนออัตราค่าเช่าที, เหมาะสมกับ
สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง ณ ขณะนั 'น รวมทั 'งเงื,อนไขที,ไม่ด้อยไปกว่าเงื,อนไขที,ให้สําหรับทรัพย์สินใน
บริเวณใกล้เคียงกนัที,ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของโดยตรง 

อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์  

ในเบื 'องต้นกองทนุรวมจะทําสญัญาแต่งตั 'งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กบับริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี โดย บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตัิ
หน้าที,เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน เพื,อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดย
กองทนุรวมตกลงจะชําระค่าตอบแทนสําหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัรา
ดงัต่อไปนี ' 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ
เบื 
องต้น/รายได้ค่าเช่า 

ค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สิน 
และค่าตอบแทนส่วนเพิ2ม (บาท/ตรม./เดือน) 

Year ปีที, 1 ปีที, 2 ปีที, 3 ปีที, 4 ปีที, 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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จากตารางข้างต้นกองทนุรวมได้กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมว่าจ้างให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน เพื,อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการพยายามเพิ,มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้แก่กองทุน 
โดยอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที,ได้กําหนดไว้นั 'นถูกคํานวณในรูปของค่าจ้างที,คิดเป็นบาท/
ตารางเมตร/เดือน โดยจํานวนพื 'นที,ตารางเมตรที,ถูกนํามาใช้คํานวณในที,นี 'คือ พื 'นที,เช่าสุทธิ หรือ Net 
Rentable Area (NRA) ของกองทนุรวมซึ,งเมื,อรวมทั 'ง 3 โครงการจะอยู่ที, 39,360 ตารางเมตร 

ทั 'งนี ' ทางบริษัทจัดการมีความเห็นว่าอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที,กําหนดข้างต้นนั 'นเป็น
อตัราค่าบริการที,เหมาะสม เพราะมีค่าเฉลี,ยตลอดอายุสญัญา 5 ปี อยู่ที,ร้อยละ 2.07 ของรายได้รวม ซึ,งเมื,อ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี,ยของอตัราราคาตลาดแล้วจะอยูที่,ประมาณร้อยละ 2 – 4 ของรายได้รวม  

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที,ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างระมดัระวงั แต่ก็อาจจะเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้ เช่าก็มีความแตกต่างกนั
ในการเลือกโรงงาน เช่น พื 'นที,เช่า คุณลกัษณะของโรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ เช่า และทําเลที,ตั 'งใน
นิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมดงักล่าวไม่เหมือนกนั เป็นต้น รวมทั 'งการกําหนดอตัราค่าเช่าก็เป็น
ราคาตลาด ซึ,งปัจจยัข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ผู้ เช่าจะเป็นผู้ กําหนดและตดัสินใจที,จะเลือกเช่าโรงงานอตุสาหกรรม
ที,ตรงกบัความต้องการของตนเองเป็นหลกั ดงันั 'น จึงทําให้โอกาสที,จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ
บริหารจดัการตํ,าลง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หลงัจากการลงทุนครั 'งแรกของกองทุนรวมแล้วเสร็จ บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
จะได้รับการแต่งตั 'งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของอาคารโรงงาน ในขณะเดียวกัน บริษัท ไทย
พฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ก็ยงัคงเป็นเจ้าของอาคารโรงงานในนิคม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม
และโครงการเดียวกนักับกองทุน นอกจากนี ' บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ยังเป็น 
ผู้ เสนอขายอาคารโรงงานที,กองทุนจะลงทุนในครั 'งนี 'ด้วย ซึ,งบทบาทต่างๆ ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ที,มีต่อกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบักองทุนได้ ไม่
ว่าจะเป็นการคดัเลือกอาคารโรงงานมาเสนอขายให้กบักองทุน และการจดัหาผู้ เช่าใหม่ก็ตาม 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการได้ตระหนกัถงึความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที,อาจเกิดขึ 'น จึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์
ในการเลือกซื 'ออาคารโรงงาน รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื,อป้องกนัปัญหาดงักล่าวที,อาจเกิดขึ 'น 
ในการเลือกซื 'ออาคารโรงงานบริษัทจดัการจะพจิารณาเลือกลงทุนในอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (โรงงานที,
สร้างแล้วเสร็จ จํานวน 29 โรง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง/ซอ่มแซม จํานวน 3 โรง) และมีผู้ เช่าแล้วในช่วงเวลาที,มี
การเจรจาต่อรองกนัระหว่างกองทนุกบัผู้ เสนอขาย อีกทั 'งสญัญาเช่าอาคารดงักล่าวจะต้องไมม่ีเงื,อนไขที,ให้สิทธิ
ผู้ เช่าขอซื 'ออาคารดงักล่าวได้ (Option to buy)  
สําหรับแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั 'น บริษัทจดัการได้จดั
ให้มีข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งกองทนุกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ว่าทกุครั 'งที,มีผู้สนใจเช่าอาคารโรงงาน ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทั 'งหมดให้ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็น
ทรัพย์สินของฝ่ายใด ซึ,งบริษัทจดัการจะจดัให้มีการสุ่มโทรศพัท์ไปสอบถามข้อมูลอาคารโรงงานที,ว่าง เพื,อให้
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แน่ใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามข้อตกลงที,มีให้กบักองทุน นอกจากนี ' ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะต้องจดัทํารายงานสถานการณ์ทางการตลาดในทกุไตรมาส (Quarterly market report) เพื,อเสนอต่อกองทนุ 
ซึ,งรายงานดงักล่าวจะครอบคลุมสภาวะตลาดที,เปลี,ยนแปลงไปในแต่ละไตรมาส จํานวนลูกค้าที,เข้าเยี,ยมชม
อาคารโรงงานที,วา่งของกองทนุ 
นอกจากการกําหนดหลักเกณฑ์ในด้านการเลือกซื 'อทรัพยสิน และแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นแล้ว อาคารโรงงานแต่ละหลังของกองทุน และของบริษัท 
ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ก็จะมีความแตกต่างกนัทั 'งในเรื,องของคุณลกัษณะและทําเล
ที,ตั 'งของแต่ละอาคารในนิคม/เขตส่งเส่ริมอตุสาหกรรมและโครงการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ เช่าซึ,ง
อตัราค่าเช่าอาคารโรงงานในแต่ละนิคม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและโครงการจะถูกกําหนดขึ 'นจากอตัราค่า
เช่าตลาด (Market rent rate) ซึ,งผู้ เช่าจะเป็นผู้ตดัสินใจในการเลือกอาคารโรงงานตามความต้องการของตน 
นอกจากนี ' บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และ 
บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทน
ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามผลการดําเนินงานของกองทุน ซึ,งจะเป็นสิ,งจูงใจในการสร้างรายได้เพิ,มและ
ลดค่าใช้จ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
ดังนั 'น บริษัทจัดการจึงเชื,อว่า หากบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ จะดําเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.1.4 รายละเอียดเกี,ยวกบัการประกนัภยั 

กองทุนรวมได้กําหนดให้ผู้ เช่าจัดทําประกนัภยัทรัพย์สินที,เช่าจากกองทุนรวมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ส่วนได้เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทุน เพื,อคุ้มครองความ
เสียหายที,จะเกิดขึ 'นกับกองทุนรวมอันเนื,องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยจะ
กําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักล่าว และหากในช่วงเวลาใดที,โรงงานแห่งใดแห่ง
หนึ,งไม่มีการเช่า กองทุนรวมจะเป็นผู้ จัดหาการประกันภัยนั 'นเอง นอกจากนี ' กองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที,อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคารโรงงาน 
ทั 'งนี ' ในกรณีที,ผู้ เช่าได้ทําประกันภัยนี 'ไว้แล้ว บริษัทจัดการจะทําประกันภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทุน
รวมอาจถกูไล่เบี 'ยให้ต้องรับผิดเท่านั 'น  

อย่างไรก็ตาม มีความเสียหายที,รุนแรงหลายประเภทซึ,งไม่สามารถทําประกันภัยได้ หรือไม่คุ้มค่าที,จะทํา
ประกนัภยั หรือความคุ้มครองอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในระดบัหนึ,ง ตวัอย่างของเหตุการณ์ดงักล่าว ได้แก่ สงคราม 
การก่อการร้าย ภยัพิบตัิ และมลภาวะหรือปัญหาสิ,งแวดล้อมบางประการ 

4.1.5. สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาต่างๆ ที,เกี,ยวกบักองทนุรวม  

(1) สัญญาจะซื 'อจะขายทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
(Sale and Purchase Agreement)  
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ผู้จะขาย บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ผู้จะซื 'อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอม็เอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ 

ทรัพย์สินที,จะซื 'อขาย (ก) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี หมายถึง  ที,ดิน อาคารและสิ,ง
ปลูกสร้างที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

(ข) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร หมายถงึ ที,ดิน อาคารและ
สิ,งปลูกสร้างที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ,ง อําเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ราคาที,จะซื 'อขาย (ก) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ในราคา 548,000,000 (ห้าร้อย 
สี,สิบแปดล้าน) บาท และ 

(ข) ทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ในราคา 67,000,000 (หก
สิบเจ็ดล้าน) บาท 

การโอนกรรมสิทธิdใน
ทรัพย์สิน 

ในวนัโอนกรรมสิทธิd  

(ก) ผู้จะซื 'อและผู้จะขายตกลงให้มีการส่งมอบการครอบครองและโอนกรรมสิทธิd

ทรัพย์สินที,จะซื 'อขายทั 'งหมดในสภาพดี  ไม่ชํารุด บกพร่อง เสียหาย สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้ จะขายตกลงจะส่งมอบการครอบครองและจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทรัพย์สินที,จะซื 'อขายทั 'งหมดให้กบัผู้จะซื 'อ  

(ข) ผู้จะขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทรัพย์สินที,จะซื 'อขายให้แก่ 
ผู้ จะซื 'อ  ณ สํานักงานที,ดินในท้องที, ที,ทรัพย์สินที,จะซื 'อขายตั 'งอยู่  รวมถึง 
ดําเนินการอื,นใดเพื,อทําให้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทรัพย์สินที,จะซื 'อขาย 
เสร็จสมบรูณ์ 

ภาระจํายอม* ในส่วนของที,ดินของทรัพย์สินที,ตั 'งอยู่ที,เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ผู้จะขาย
จะต้องจดทะเบยีนภาระจํายอมในโฉนดที,ดินดงัมีรายการตามตารางด้านล่างเป็น
ภารยทรัพย์ เพื,อเป็นประโยชน์แก่ที,ดินโฉนดตามตารางรายการด้านล่างที,เป็น
สามยทรัพย์ โดยอนญุาตให้ที,ดินสามยทรัพย์ใช้ที,ดินภารยทรัพย์เพื,อเป็นทางเดิน 
ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายนํ 'า และ สาธารณปูโภคอื,นๆ   

ลําดบัที, ภารยทรัพย์ สามยทรัพย์ สถานที,ตั 'ง 

1. ฉ.58260  
เลขที,ดิน 22 

ฉ.76004  
เลขที,ดิน 28 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 
ตําบลคลองหนึ,ง อําเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี 

2. ฉ.58260 
เลขที,ดิน 22 

ฉ.76005 
เลขที,ดิน 39 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 
ตําบลคลองหนึ,ง อําเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี 
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เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่ง
การเลิกสญัญา 

คู่สญัญาตกลงให้สญัญาฉบบันี 'เป็นอนัสิ 'นสุดลงในกรณีดงัต่อไปนี ' 

(ก) หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ,งฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันี 'ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ,งหรือผิดคํา
รับรองที,ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี ' และคู่สัญญาฝ่ายที,ผิดสัญญาไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ภายในระยะเวลา 30   วันนบัแต่วนัที,คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ,งได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว คู่สญัญาฝ่ายที,ไม่ได้
ผิดสัญญาดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันี 'ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  

(ข) ผู้ จะซื 'ออาจใช้สิทธิเลิกสัญญาในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นผลให้
ทรัพย์สินที,จะซื 'อขายด้อยค่าลงอย่างมีนยัสําคญัหรือเป็นอปุสรรคที,ทําให้ผู้ จะซื 'อ
ไม่สามารถลงทุน หรือหาประโยชน์ในทรัพย์สินที,จะซื 'อขายได้ตามวตัถุประสงค์
ของผู้จะซื 'อ 

(ค) คู่สัญญาทั 'งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบบันี 'โดยการทําเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

(ง) สญัญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ ฉบบัใดฉบบัหนึ,งถูก
ยกเลิก หรือมีการเลิกสัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ
ฉบบัใดฉบบัหนึ,งหรือหลายฉบบั 

ผลของการผิดนดัหรือผล
อนัเกิดจากเหตแุห่งการ
เลิกสญัญา 

(ก) ในกรณีที,ผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉบบันี ' โดยไม่ส่งมอบการครอบครอง 
โอนกรรมสิทธิd หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที,จะซื 'อขายของตนให้แก่
ผู้ จะซื 'อตามที,กําหนดในสัญญาฉบับนี ' ผู้ จะขายตกลงชําระค่าเสียหายตามที,
เกิดขึ 'นจริงให้แกผู่้จะซื 'อ และชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,ผู้จะซื 'อได้จ่ายไปจริง (actual 
cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะซื 'อทรัพย์สินที,จะซื 'อขายตามสัญญา
ฉบบันี '  

(ข) ในกรณีที,ผู้จะซื 'อเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉบบันี '  ผู้ จะซื 'อตกลงจะชําระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที,ผู้จะขายได้จ่ายไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะ
ขายทรัพย์สินที,จะซื 'อขายตามสญัญาฉบบันี '  
(ค) ในกรณีที,ผู้จะขายผิดสญัญาฉบบันี ' ผู้จะซื 'อมีสิทธิเรียกให้ผู้จะขายดําเนินการ
โอนทรัพย์สินที,จะซื 'อขายของตนให้แก่ผู้ จะซื 'อโดยผู้ จะซื 'ออาจหักค่าเสียหายที,
เกิดขึ 'นออกจากราคาทรัพย์สินที,จะซื 'อขายที,จะต้องชําระให้ผู้จะขาย 

ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม  ภาษีอากร  และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที,เกิดขึ 'นหรืออาจมีขึ 'นเนื,องจากการโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที,จะซื 'อขายทั 'งหมด 
หากผู้จะซื 'อได้ทดรองจ่ายเงินดงักล่าวแทนผู้จะขายไปก่อน ให้ผู้จะขายรับผิดชอบ
ชําระเงินคืนให้แก่ผู้จะซื 'อภายใน 3 วนัทําการนบัแต่ได้รู้หรือควรรู้ถึงการจ่ายเงิน
นั 'น 
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* บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ตกลงจะจดทะเบียนภาระจํายอมในโฉนดที,ดินเลขที, 
58260 ซึ,งตั 'งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครให้แก่กองทุนรวมในวันเดียวกันกับวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิdในทรัพย์สิน 

(2) สญัญาโอนสิทธิการเช่าที,ดินในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (Novation Agreement) 

ผู้จะโอน บริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั 

ผู้จะรับโอน  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอม็เอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ 

ที,ดินที,จะโอนสิทธิ 
การเช่า 

ที,ดินตามสญัญาเช่าที,ตั 'งอยู่ที,นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ตําบลทุ่งศขุลา อําเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

สญัญาเช่า (ก) หนังสือสัญญาแบ่งเช่าที,ดินบางส่วน ฉบับวันที, 28 พฤศจิกายน 2546 
ระหว่างการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้เช่า และบริษัท โทเทิล 
อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัดในฐานะผู้ เช่า มีกําหนด 15 ปี 6 เดือน 7 วนั รวม
สิบโฉนด 

(ข) หนงัสือสญัญาแบ่งเช่าที,ดิน ฉบบัวนัที, 28 พฤศจิกายน 2546 ระหว่างการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ ให้เช่า และบริษัท โทเทิล อินดัส 
เตรียล เซอร์วสิเซส จํากดัในฐานะผู้ เช่า มีกําหนดสามสิบปี รวมสิบโฉนด 

(ค) หนงัสือสญัญาเช่าที,ดิน ฉบับวนัที, 28 พฤศจิกายน 2546 ระหว่างการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ ให้เช่า และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล 
เซอร์วิสเซส จํากดัในฐานะผู้ เช่า มีกําหนดสามสิบปี รวมสามโฉนด 

สญัญาเช่า (ต่อ) (ง) สัญญาเช่าที,ดินเพื,อประกอบกิจการอื,นที,เป็นประโยชน์หรือเกี,ยวเนื,องกับ
กิจการในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั สัญญาเช่าเลขที, 5/2546-นฉ. ฉบบัวนัที, 
25 เมษายน 2546 ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ ให้
เช่า และบริษัท โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดัในฐานะผู้ เช่า 

ค่าโอนสิทธิการเช่า (ก) ผู้จะโอนตกลงค่าโอนสิทธิการเช่าในราคา 125,000,000.- (หนึ,งร้อยยี,สิบห้า
ล้าน) บาท 

(ข) ค่าโอนสิทธิการเช่าอาจมีการปรับเปลี,ยนโดยการตกลงร่วมกันระหว่าง
คู่สญัญาในกรณีที,จะมีการโอนสิทธิการเช่าเฉพาะบางส่วน 

การโอนสิทธิการเช่า ในวนัโอนสิทธิการเช่า 

(ก) ผู้จะรับโอนและผู้จะโอนตกลงให้มีการส่งมอบการครอบครองที,ดินที,จะโอน
สิทธิการเช่าทั 'งหมดในสภาพดี ไม่ชํารุด บกพร่อง เสียหาย สามารถใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค์ โดยผู้จะโอนตกลงจะส่งมอบการครอบครองที,ดินที,จะโอนสิทธิการ
เช่า ให้กบัผู้จะรับโอน 
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การโอนสิทธิการเช่า 
(ต่อ) 

(ข) ผู้ จะโอน จะดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า ให้แก่ ผู้ จะรับโอน ณ 
สํานกังานที,ดินที,เกี,ยวข้อง รวมถึง ดําเนินการอื,นใดเพื,อทําให้การจดทะเบียนการ
โอนสิทธิการเช่า เสร็จสมบรูณ์ 

เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่ง
การเลิกสญัญา 

คู่สญัญาตกลงให้สญัญาฉบบันี 'เป็นอนัสิ 'นสุดลงในกรณีดงัต่อไปนี ' 

(ก) หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ,งฝ่ายใดผิดสัญญาฉบบันี ' ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ,งหรือผิดคํา
รับรองที,ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี ' และคู่สัญญาฝ่ายที,ผิดสัญญาไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ภายในระยะเวลา 30   วันนบัแต่วนัที,คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ,งได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว คู่สญัญาฝ่ายที,ไม่ได้
ผิดสัญญาดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันี 'ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

(ข) ผู้จะรับโอนอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้
ที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าด้อยค่าลงอย่างมีนยัสําคญัหรือเป็นอปุสรรคที,ทําให้ผู้จะ
รับโอนไม่สามารถลงทุน หรือหาประโยชน์ในที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้จะรับโอน 

(ค) คู่สัญญาทั 'งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบบันี 'โดยการทําเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

(ง) สญัญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ ฉบบัใดฉบบัหนึ,งถูก
ยกเลิก หรือมีการเลิกสัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ
ฉบบัใดฉบบัหนึ,งหรือหลายฉบบั 

ผลของการผิดนดัหรือผล
อันเกิดจากเหตุแห่งการ
เลิกสญัญา  

(ก) ในกรณีที,ผู้จะโอนเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉบบันี ' โดยไม่ส่งมอบการครอบครอง 
โอนสิทธิการเช่า จดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า ในที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าของตน
ให้แก่ผู้จะรับโอนตามที,กําหนดในสัญญาฉบบันี ' ผู้จะโอนตกลงชําระค่าเสียหาย
ตามที,เกิดขึ 'นจริงให้แก่ผู้ จะรับโอน และชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,ผู้จะรับโอนได้จ่าย
ไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะรับโอนสิทธิการเช่า ตาม
สญัญาฉบบันี '  

(ข) ในกรณีที,ผู้ จะรับโอนเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉบับนี '  ผู้ จะรับโอนตกลงจะชําระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,ผู้จะโอนได้จ่ายไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการ
เพื,อการจะโอนสิทธิการเช่า ตามสญัญาฉบบันี '  
(ค) ในกรณีที,ผู้ จะโอนผิดสัญญาฉบับนี '  ผู้ จะรับโอนมีสิทธิเรียกให้ผู้ จะโอน
ดําเนินการโอนสิทธิการเช่าของตนให้แก่ผู้ จะรับโอนโดยผู้ จะรับโอนอาจหัก
ค่าเสียหายที,เกิดขึ 'นออกจากค่าโอนสิทธิการเช่าที,จะต้องชําระให้ผู้จะโอน 
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ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้จะโอนตกลงจะรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน  ภาษีอากร  และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,เกิดขึ 'นหรืออาจมีขึ 'นเนื,องจากการโอนสิทธิการเช่าหากผู้จะรับ
โอนได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนผู้จะโอนไปก่อน ให้ผู้จะโอนรับผิดชอบชําระ
เงนิคืนให้แก่ผู้จะรับโอนภายใน 3 วนัทําการนบัแต่ได้รับแจ้งการจ่ายเงินนั 'น 

(3) สัญญาจะซื 'อจะขายอาคารและสิ,งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (Building Sale and 
Purchase Agreement)  

ผู้จะขาย บริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั  

ผู้จะซื 'อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอม็เอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ 

อาคารและสิ,งปลกูสร้าง
ที,จะซื 'อขาย 

อาคารและสิ,งปลกูสร้าง ที,ตั 'งอยูบ่นที,ดินที,จะโอนสิทธิการเช่าในนิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั ตําบลทุ่งศขุลา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

ราคาที,จะซื 'อขาย (ก) คู่สัญญาตกลงราคาทรัพย์สินตามสัญญาในการซื 'อขายอาคารและสิ,งปลูก
สร้างที,จะซื 'อขายในราคา 230,000,000.- (สองร้อยสามสิบล้าน) บาท 

(ข) ราคาทรัพย์สินตามสญัญาอาจมีการปรับเปลี,ยนโดยการตกลงร่วมกนัระหว่าง
คู่สญัญาในกรณีที,จะมีการซื 'ออาคารและสิ,งปลกูสร้างที,จะซื 'อขายเฉพาะบางส่วน 

การโอนกรรมสิทธิdใน
ทรัพย์สิน 

ในวนัโอนกรรมสิทธิd  

(ก) ผู้จะซื 'อและผู้จะขายตกลงให้มีการส่งมอบการครอบครองและโอนกรรมสิทธิd

อาคารและสิ,งปลกูสร้างที,จะซื 'อขายทั 'งหมดในสภาพดี ไม่ชํารุด บกพร่อง เสียหาย 
สามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ โดยผู้จะขายตกลงจะส่งมอบการครอบครอง
อาคารและสิ,งปลกูสร้างที,จะซื 'อขายทั 'งหมดให้กบัผู้จะซื 'อ  

(ข) ผู้จะขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdทอาคารและสิ,งปลกูสร้างที,
จะซื 'อขาย ให้แก่ ผู้จะซื 'อ ณ สํานักงานที,ดินที,เกี,ยวข้อง รวมถึง ดําเนินการอื,นใด
เพื,อทําให้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะซื 'อขาย เสร็จ
สมบรูณ์ 

เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่ง
การเลิกสญัญา 

คู่สญัญาตกลงให้สญัญาฉบบันี 'เป็นอนัสิ 'นสุดลงในกรณีดงัต่อไปนี ' 

(ก) หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ,งฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันี 'ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ,งหรือผิดคํา
รับรองที,ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี ' และคู่สัญญาฝ่ายที,ผิดสัญญาไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ภายในระยะเวลา 30   วันนบัแต่วนัที,คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ,งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรให้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว คู่สญัญาฝ่ายที,ไม่ได้
ผิดสัญญาดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 'ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
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เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่ง
การเลิกสญัญา (ต่อ) 

(ข) ผู้ จะซื 'ออาจใช้สิทธิเลิกสัญญาในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นผลให้
อาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะซื 'อขายด้อยค่าลงอย่างมีนัยสําคญัหรือเป็นอปุสรรค
ที,ทําให้ผู้จะซื 'อไม่สามารถลงทนุ หรือหาประโยชน์ในอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะ
ซื 'อขายได้ตามวตัถปุระสงค์ของผู้จะซื 'อ 

(ค) คู่สัญญาทั 'งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบบันี 'โดยการทําเป็นลายลักษณ์
อกัษร 
(ง) สญัญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ ฉบบัใดฉบบัหนึ,งถูก
ยกเลิก หรือมีการเลิกสัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทั 'งสามโครงการ
ฉบบัใดฉบบัหนึ,งหรือหลายฉบบั 

ผลของการผิดนดัหรือผล
อนัเกิดจากเหตแุห่งการ
เลิกสญัญา 

(ก) ในกรณีที,ผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉบบันี ' โดยไม่ส่งมอบการครอบครอง 
โอนกรรมสิทธิd หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิdในอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะซื 'อ
ขายของตนให้แก่ผู้ จะซื 'อตามที,กําหนดในสัญญาฉบับนี ' ผู้ จะขายตกลงชําระ
ค่าเสียหายตามที,เกิดขึ 'นจริงให้แก่ผู้จะซื 'อ และชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,ผู้ จะซื 'อได้
จ่ายไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะซื 'ออาคารและสิ,ง
ปลกูสร้างที,จะซื 'อขายตามสญัญาฉบบันี '  

(ข) ในกรณีที,ผู้จะซื 'อเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉบบันี '  ผู้ จะซื 'อตกลงจะชําระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที,ผู้จะขายได้จ่ายไปจริง (actual cost) เนื,องจากการดําเนินการเพื,อการจะ
ขายอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะซื 'อขายตามสญัญาฉบบันี '  

(ค) ในกรณีที,ผู้จะขายผิดสญัญาฉบบันี ' ผู้จะซื 'อมีสิทธิเรียกให้ผู้จะขายดําเนินการ
โอนอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะซื 'อขายของตนให้แก่ผู้จะซื 'อโดยผู้ จะซื 'ออาจหัก
ค่าเสียหายที,เกิดขึ 'นออกจากราคาอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะซื 'อขายที,จะต้อง
ชําระให้ผู้จะขาย 

ค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม  ภาษีอากร  และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที,เกิดขึ 'นหรืออาจมีขึ 'นเนื,องจากการโอนกรรมสิทธิdในอาคารและสิ,งปลูกสร้างที,จะ
ซื 'อขายทั 'งหมด หากผู้จะซื 'อได้ทดรองจ่ายเงินดงักล่าวแทนผู้จะขายไปก่อน ให้ผู้
จะขายรับผิดชอบชําระเงินคืนให้แก่ผู้จะซื 'อภายใน 3 วนัทําการนบัแต่ได้รู้หรือควร
รู้ถงึการจ่ายเงินนั 'น 

(4) สรุปสาระสําคญัร่างสญัญาแต่งตั 'งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ 
(กองทุน) และ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์) 
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วนัที,สญัญามีผล
ใช้บงัคบัและการ
แต่งตั 'งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ให้สญัญาฉบบันี 'มีผลใช้บงัคบันบัแต่วนัที,กองทุนเข้าลงทุนครั 'งแรก โดยกองทุนตกลง
แต่งตั 'งและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับการแต่งตั 'งให้ปฏิบตัิหน้าที,เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์  ตามเงื,อนไขและหลักเกณฑ์ที,
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ' โดยให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เริ,มปฏิบตัิหน้าที,นบัแต่วนัที,
สญัญามีผลใช้บงัคบั 

หน้าที,ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

1. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตัิหน้าที,ตามที,ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั 'งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โดยการปฏิบตัิหน้าที,ดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบัแผนการดําเนินงาน
ประจําปี โครงการจัดการกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ที,เกี,ยวข้อง ทั 'งนี ' เพื,อ
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2. นอกเหนือจากหน้าที,ของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที,ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั 'ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที,ที,จะต้องดําเนินการใดๆ 
ตามที,กองทนุจะตกลงร่วมกันกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื,อกําหนดหน้าที,เพิ,มเติมแก่
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสมควรแก่กรณี เฉพาะที,เกี,ยวเนื,องกบัการดําเนินงานของ
โครงการและ/หรือที,เกี,ยวเนื,องกับการปฏิบตัิหน้าที,ตามที,กําหนดในสญัญาฉบบันี ' ทั 'งนี ' 
เพื,อประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
มีสิทธิที,จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบตัิหน้าที,เพิ,มเติมดงักล่าวตามที,จะได้ตกลง
กันต่อไป ทั 'งนี ' หากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธหน้าที,ดังกล่าว กองทุนสามารถ
ว่าจ้างบคุคลอื,นเข้ามาดําเนินการได้ 

ค่าตอบแทน กองทุนตกลงชําระค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ใ ห้แก่ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในอตัราดงัต่อไปนี ' 

1. ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (Incentive fee) ใน
อตัราดงัต่อไปนี ' 

รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายสุทธิ
เบื 'องต้น/รายได้ค่าเช่า* 

ค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สิน 
และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (บาท/ตรม./เดือน) 

Year ปีที, 1 ปีที, 2 ปีที, 3 ปีที, 4 ปีที, 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 

* รายได้ค่าเช่า หมายถึง รายได้ที,กองทุนได้รับจากโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า ในส่วนของ 
ค่าเช่าและค่าบริการในแต่ละรอบปีบญัชี 
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ค่าตอบแทน (ต่อ) * รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิเบื 'องต้น หมายถึง รายได้ค่าเช่าหักค่านายหน้า ค่า
ซอ่มแซมบํารุงอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื,นๆ (ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอื,นๆ หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องในการบริหารทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึงค่า
บริหารจดัการกองทนุ) 

ทั 'งนี ' ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (Incentive fee) 
รวมสูงสุดจะต้องไม่เกินอตัราร้อยละ 4.50 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อปี 

2. ค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่สําหรับโรงงานที,ว่างลงซึ,งมีระยะเวลาการเช่า
ตั 'งแต่ 3 ปีขึ 'นไปในอัตรา 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการที,ได้รับจากผู้ เช่าราย
ใหม่ของโรงงานดังกล่าว กรณีที,สัญญาเช่ามีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 3 ปี ค่า
นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่จะได้รับการปรับลดจากอตัรา 1 เดือนของอตัราค่า
เช่าและค่าบริการตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าจริง 

3. ในกรณีต่อสญัญา ค่านายหน้าในการต่อสญัญาสําหรับโรงงานซึ,งมีระยะเวลาการ
ต่อสัญญาตั 'งแต่ 3 ปีขึ 'นไปในอัตรา 0.5 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการที,ได้รับ
จากผู้ เช่ารายใหม่ของโรงงานดงักล่าว กรณีที,สญัญาเช่าที,ต่อสัญญามีระยะเวลาการ
ต่อสัญญาเช่าน้อยกว่า 3 ปี ค่านายหน้าในการต่อสัญญาจะได้รับการปรับลดจาก
อัตรา 0.5 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาการต่อ
สญัญาเช่าจริง 

4. ค่านายหน้าในกรณีที,มีการขายทรัพย์สินหรือโอนสิทธิการเช่าของทรัพย์สินตาม
โครงการในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมลูค่าการซื 'อขายหรือการโอนสิทธิการเช่าของ
ทรัพย์สินตามโครงการ (ยกเ ว้นกรณีที, เป็นการขายทรัพย์สินใ ห้แก่ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลในกลุ่มเดียวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์)  

ข้อตกลงกระทําการ
หรือละเว้นกระทํา
การของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

1. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใดๆ รวมทั 'งการลงนามในเอกสารใดๆ การ
ติดต่อหรือให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที,ของหน่วยราชการอื,นใดในนามกองทุน และจะไม่ก่อ
ภาระหน้าที, ความผูกพันใดๆ ในนามของกองทุน โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
กองทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว  

2. ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการใดๆ ภายในอํานาจหน้าที,และตาม
มาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นที,ยอมรับโดยทั,วไปของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ,งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพื,อป้องกันมิให้กองทุนปฏิบตัิผิดหน้าที,
หรือฝ่าฝืนเงื,อนไขตามที,ได้ระบุไว้ในสัญญากับผู้ เช่ารายย่อยอย่างมีนัยสําคัญ โดย
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีเมื,อมีเหตุการณ์ใดๆ หรือมี
เหตุอนัควรทราบว่าการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใดๆ ของกองทุนอาจถือว่า
เป็นการปฏิบตัิผิดหน้าที,หรือฝ่าฝืนเงื,อนไขตามที,ได้ระบุไว้ในสญัญากบัผู้ เช่ารายย่อย
ดงักล่าว เพื,อให้กองทนุทราบและดําเนินการแก้ไขต่อไป 
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ข้อตกลงกระทําการ
หรือละเว้นกระทํา
การของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ต่อ) 

3. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงให้นําหนังสือคํ 'าประกันธนาคารในวงเงินจํานวน 
1,000,000 บาท มอบให้แก่กองทุน ในวนัที,สัญญามีผลใช้บงัคบัเพื,อเป็นประกนัการ
ปฏิบตัิหน้าที,ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันี ' 

4. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัสรรพื 'นที,สําหรับพื 'นที,ส่วนที,เป็นโครงการ และส่วนที,
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของและ /หรือมีสิทธิการเช่า ด้วยความสุจริตและเป็น
ธรรม ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะกระทําโดยวางอยู่บนพื 'นฐานของความเท่าเทียมและ
สจุริต ไม่กระทําการใดๆ  ที,วิญ|ูชนในภาวะเช่นนั 'นอาจคาดเห็นหรือเล็งเห็นได้ว่าการ
กระทําดงักล่าวเป็นการกระทําอย่างเป็นคู่แข่งกบัธุรกิจของกองทุน หรือจํากัดหรือตดั
โอกาสทางธุรกิจของกองทนุ ทั 'งนี ' ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือปริยายก็ตาม 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
สญัญา 

คู่สัญญาตกลงให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที,ต่างๆ ตามที,กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี ' มีกําหนดระยะเวลา 5 ปีนบัตั 'งแต่วนัที,สญัญามีผลใช้บงัคบั  

เมื,อครบกําหนดระยะเวลาข้างต้นและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มิได้ปฏิบตัิผิดสัญญา
ฉบบันี 'ในข้อที,เป็นสาระสําคญั กองทุนอาจพิจารณาต่ออายุสญัญานี 'ตามข้อกําหนด
เงื,อนไข หลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที,คู่สัญญาจะ
ได้ตกลงกนัต่อไป  

การเลิกสญัญา สัญญาฉบบันี 'อาจถูกยกเลิกได้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ 
ดงัต่อไปนี ' ทั 'งนี ' ให้คู่สญัญาที,เกี,ยวข้องแจ้งการบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาฝ่ายหนึ,ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30  วนั 

(ก) กองทนุเลิกกองทนุตามที,กําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทุน”  ของ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน หรือในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั,งให้
เลิกกองทนุ 

(ข) โครงการถกูทําลายทั 'งหมดหรือได้รับความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัและกองทุนไม่
ประสงค์ที,จะจดัหาประโยชน์ในโครงการดงักล่าวอีกต่อไป  

(ค) เมื,อมีการเปลี,ยนแปลงของกฎหมายที,เกี,ยวข้องอนัทําให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ,ง
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที,ของตนในส่วนที,เป็นสาระสําคญัของสญัญาฉบบันี '  

(ง) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที,ตามที,ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี '
หรือปฏิบตัิตามหน้าที,ดงักล่าวไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ และคู่สญัญาดงักล่าวไม่ดําเนินการ
แก้ไขเหตุผิดสัญญาดงักล่าวภายใน 30 วนันบัจากวนัที,ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที,
ไม่ผิดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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(5) สรุปสาระสําคญัร่างสญัญาสญัญาตกลงกระทําการ 

คู่สญัญา กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ 
(กองทนุ), บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (ทีเอฟดี) และ 
บริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั (โทเทิล) 

ข้อตกลงกระทําการของ
ทีเอฟดีและโทเทิล
เกี,ยวกบัสิทธิการเช่าของ
กองทนุในสญัญาเช่า
ที,ดินของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

หากภายในวันที, 31 ธันวาคม 2561 หรือภายในวนัที,สัญญาเช่าที,ดินของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยสิ 'นผลบงัคบั (แล้วแต่กรณี) กองทนุไม่สามารถจดทะเบียน
ต่ออายสุิทธิการเช่าในที,ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 15 ปี
ขึ 'นไป (หรือระยะเวลาอื,นซึ,งจะทําให้สิทธิการเช่าที,ดินของการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยมีผลใช้บังคับจนกระทั,งถึงวันที, 23 มิถุนายน 2576 เป็นอย่างน้อย) ตาม
ความประสงค์ของกองทนุ ทีเอฟดีและโทเทิลตกลงรับผดิชอบร่วมกนัและแทนกนั
เพื,อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทนุเป็นจํานวนเงินทั 'งสิ 'น 10,000,000 บาท 

ข้อตกลงเรื,องการชดเชย
รายได้สําหรับโรงงาน
แปลงเลขที, F009 A6 
และ A4 ณ นิคม
อตุสาหกรรมทีเอฟดี 
โรงงานแปลงเลขที, 
3074/4 ณ เขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนคร  

ตลอดระยะเวลาสามปีนับจากวันโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินตามที,อ้างถึงใน
สญัญาจะซื 'อจะขายทรัพย์สิน ในกรณีที,ปรากฏว่าโรงงานแปลงเลขที, F009 A6
หรือ A4 ณ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และ/หรือโรงงานแปลงเลขที, 3074/4 ณ 
เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ไม่มีผู้ เช่าทําสญัญาเช่าหรือสญัญาเช่าที,มีอยู่สิ 'น
ผลบงัคบัไม่ว่าแปลงใดแปลงหนึ,งหรือทั 'งหมด ทีเอฟดีตกลงเข้าเป็นคู่สญัญาใน
ฐานะ “ผู้ เช่า” กบักองทุน (ในฐานะ”ผู้ให้เช่า”) ในการเข้าทําสญัญาเช่าที,ดินและ
โรงงาน และสญัญาบริการสําหรับที,ดินและโรงงาน เพื,อเช่าโรงงานแปลงที,ไม่มี 
ผู้ เช่าหรือสัญญาเช่าที,มีอยู่สิ 'นผลบังคับกับกองทุนโดยตรง โดยทีเอฟดีอาจนํา
พื 'นที, โรงงานแปลงที, เช่าไปจากกองทุนในกรณีดังกล่าวออกให้เช่าช่วงหา
ประโยชน์แก่ผู้ เช่ารายย่อยในนามตนเองต่อไปก็ได้ ทั 'งนี ' ภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื,อนไขของสญัญาเช่าที,จะได้ตกลงกนัต่อไป  

ข้อตกลงเกี,ยวกบัโรงงาน
ที,อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

ทีเอฟดีและกองทนุตกลงเกี,ยวกบัโรงงานที,อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดงันี '  

1. ทีเอฟดีตกลงดําเนินการก่อสร้าง และ/หรือต่อเติม และ/หรือตกแต่ง และ/หรือ
ซ่อมแซมอาคารโรงงานที,อยู่ในระหว่างการก่อสร้างดังกล่าวให้เสร็จสิ 'นตาม
หลกัเกณฑ์ที,กําหนดในข้อ 2. ภายในกําหนดระยะเวลา ดงันี ' 

(ก) ภายในระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันที,กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินภายใต้
สัญญาจะซื 'อจะขายและโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินทั 'งสามโครงการ สําหรับ
โรงงานแปลงเลขที, F009 ซึ,งตั 'งอยู่ ณ นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี  

(ข) ภายในวนัที, 31 มีนาคม 2556 สําหรับโรงงานแปลงเลขที, A4 ซึ,งตั 'งอยู่ ณ 
นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 

(ค) ภายในวนัที, 12 กมุภาพนัธ์ 2556 สําหรับโรงงานแปลงเลขที, 3074/4 ซึ,งตั 'งอยู่ 
ณ เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 
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ข้อตกลงเกี,ยวกบัโรงงาน
ที,อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง (ต่อ) 

2. ทีเอฟดีตกลงดําเนินการให้งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง และ/หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินแต่ละรายการในข้อ 1. เสร็จสิ 'นต่อเมื,องานดงักล่าวได้สําเร็จเรียบร้อย
ตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม และสอดคล้องกบัแบบการก่อสร้างที,เกี,ยวข้อง 
และเอกสาร Bill of Quantity ที,เกี,ยวข้อง เพื,อพร้อมให้กองทุนสามารถนําออกให้
เช่าหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ทันทีนับแต่เวลาที,ได้รับมอบไว้จากทีเอฟดี 
อนึ,ง การส่งมอบทรัพย์สินแต่ละรายการให้แก่กองทุนจะต้องเป็นไปตามวิธีการที,
กองทุนกําหนด โดยในการส่งมอบทรัพย์สินทีเอฟดีตกลงจัดให้มีและนําส่ง
เอกสารต่างๆ ที,จําเป็นเพื,อให้กองทุนสามารถนําทรัพย์สินที,กองทุนรับมอบ ออก
ให้เช่า ณ วนัส่งมอบทรัพย์สินแต่ละรายการ รวมถงึ แต่ไม่จํากดัเฉพาะ 

(ก) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรื 'อถอนอาคาร (ใบอ. 1 หรือ
แบบ กนอ. 02/2) ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื,อนย้าย
อาคาร (ใบอ. 6 หรือแบบ กนอ. 02/6) และใบอนญุาตอื,นที,เกี,ยวข้อง (หากมี) และ 

(ข) หนังสือรับรองและ/หรือเอกสารการตรวจสอบอาคารที,ผ่านการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบอาคารอสิระซึ,งจะได้รับการแต่งตั 'งจากกองทนุต่อไป และ 

(ค) หนังสือรับรองและ/หรือเอกสารการตรวจสอบอาคารที,ผ่านการรับรองโดย
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุในขณะเวลาที,ส่งมอบ 

3. เพื,อเป็นประกนัการปฏิบตัิการตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้นทีเอฟดีและกองทุน
ตกลงกนั ดงันี '  

(ก) ณ วนัที,คู่สญัญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาฉบบันี ' ทีเอฟดีตกลงจัดหาและ
วางหลกัประกนัมูลค่ารวม 24,000,000 บาท ซึ,งประกอบไปด้วย (1) หนงัสือคํ 'า
ประกันที,ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ,งมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
จํานวน 12,000,000 บาท และ (2) เงนิสดมลูค่า 12,000,000 บาท มอบไว้ให้แก่
กองทนุ ตามขั 'นตอนและวิธีการที,กองทนุจะแจ้งให้ทีเอฟดีทราบ* 

(ข) หากทีเอฟดีไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง และ/หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินไม่ว่ารายการใดๆ ได้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามข้อ 1. (ก) - (ค) 
ข้างต้น ทีเอฟดีตกลงชําระค่าชดเชยความล่าช้าของงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง 
และ/หรือซอ่มแซมสําหรับรายการที,ยงัไม่แล้วเสร็จดงักล่าวให้แก่กองทุนในอตัรา
วันละ 10,000 บาทต่อรายการ จนกว่าจะได้ส่งมอบรายการที,ยังไม่แล้วเสร็จ
ดงักล่าวเรียบร้อยตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดในข้อ 2. 

* สําหรับหลกัประกนัจํานวน 24,000,000 บาท นั 'น บริษัทจัดการจะชําระคืนให้แก่ บริษัท ไทยพฒันาโรงงาน
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ก็ต่อเมื,อมีการก่อสร้างอาคารโรงงานให้แล้วเสร็จตามเงื,อนไขที,ระบุในสญัญาตก
ลงกระทําการเท่านั 'น แต่ถ้าหากไม่แล้วเสร็จตามที,ระบุในสัญญาตกลงกระทําการนั 'น บริษัทจัดการจะริบ
หลกัประกนัจํานวนดงักล่าวข้างต้นหมดทั 'งก้อนเพื,อมาดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ และเมื,อดําเนินการก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากยงัมีเงินประกนัเหลือจากการก่อสร้าง เงินจํานวนดงักล่าวจะเป็นของกองทนุรวม  
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4.1.6 สรุปภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

1. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาส 2 ของปี 2555 นั 'นฟื'นตวัต่อเนื,องจากไตรมาส 1 ของปี 2555 แต่เริ,ม
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงปลายไตรมาส ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถ
กลับมาผลิตได้ตามปกติและเร่งผลิตเพื,อตอบสนองความต้องการและสะสมสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ดี 
ธุรกิจส่งออกเริ,มได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโร ส่งผลให้การผลิตหดตวั ขณะที,
การลงทนุขยายตวัต่อเนื,องจากการเร่งฟื'นฟคูวามเสียหายและป้องกนัอุทกภัยในอนาคต รวมทั 'งการลงทุน
เพื,อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านการบริโภค
ขยายตวัดีในทกุภมูิภาคจากกําลงัซื 'อที,อยู่ในเกณฑ์ดีและความเชื,อมั,นผู้บริโภคที,ปรับสงูขึ 'น 

ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาส 3 ของปี 2555 ยงัมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื,อง แตอ่าจชะลอลงจาก
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรที,ชัดเจนขึ 'น ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื,องจากแรงขับเคลื,อนของการบริโภคและการลงทุนที,ขยายตัวดี แม้การลงทุนโดยรวมจะ
ชะลอตวัลงเนื,องจากเร่งตวัไปมากแล้วในช่วงครึ,งแรกของปี แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในเครื,องจักร
เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพการผลิตและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื,องอย่างไรก็ดี ธุรกิจส่งออก
และที,เกี,ยวข้องกบัการส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากความเสี,ยงที,เกิดขึ 'นของเศรษฐกิจโลกที,ชดัเจนขึ 'น 

2. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม/นิคมอตุสาหกรรม 

การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื,อการอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับภาวะ
เศรษฐกิจทั 'งในและต่างประเทศ โดยประเทศที,มีการลงทุนในประเทศไทยสูงที,สุด คือ ประเทศญี,ปุ่ น ซึ,ง
กลุ่มอุตสาหกรรมที,เข้ามาลงทุนมากที,สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 'นส่วน โดยในช่วงต้นปี 
2554 ประเทศไทยได้รับอปุสงค์เพิ,มขึ 'นจากประเทศต่างๆ ที,เข้ามาลงทุนมากขึ 'น โดยเฉพาะประเทศญี,ปุ่ น 
เริ,มมีการย้ายฐานการผลิตหลกัมายงัประเทศไทยภายหลงัจากการเกิดเหตุการณ์สนึามิในประเทศญี,ปุ่ น 
ประกอบกับภาวการณ์การเมืองในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ปรับตัวดีขึ 'น อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงครึ,งหลงัของปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหามหาอุทกภัย ซึ,งส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาด
อสงัหาริมทรัพย์เพื,ออตุสาหกรรม โดยเฉพาะในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัปทุมธานี โดยกระทบ
ต่อนิคมอตุสาหกรรม 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี,แลนด์, นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน, นิคม
อตุสาหกรรมไฮเทค, นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ, นิคมอตุสาหกรรมสหรัตนนคร, นิคมอตุสาหกรรมบางกระดี 
และนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

ในปี 2555 ผู้ประกอบการยงัคงเน้นการลงทนุและพฒันาทางด้านของอีสเทิร์นซีบอร์ด เนื,องจากปัจจยัทาง
ตําแหน่งที,ตั 'งและโลจิสติกส์ที,ดี ในส่วนของนิคมอตุสาหกรรมที,ได้รับผลกระทบจากนํ 'าท่วมนั 'น โรงงานส่วน
ใหญ่กําลังอยู่ในช่วงซ่อมแซมและลงทุนเพิ,มเติมเพื,อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ,งคาดว่า
จะต้องใช้เวลาสําหรับการฟื'นฟโูรงงาน  

ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม จากผลการวิจัยของผลวิจัยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ณ เดือนกรกฎาคม 2555 มีโรงงานที,ตั 'งอยู่ใน
นิคมอตุสาหกรรมย่านปทมุธานีและพระนครศรีอยธุยาที,ได้รับความเสียหายจากนํ 'าท่วมจํานวน 663 แห่ง 
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หรือเท่ากับ 74.6% ที,กลบัมาเริ,มปฏิบตัิการได้อีกครั 'ง โดยเป็นทั 'งการเริ,มงานเพียงบางส่วนหรือแบบเต็ม
ความสามารถในการผลิต ทําให้ดชันีการผลิตได้พลิกฟื'นกลับมาอยู่ในระดบัก่อนเกิดภาวะนํ 'าท่วม แม้จะ
ยังมีโรงงานหลายแห่งที,ยังไม่สามารถฟื'นฟูกิจการอย่างเต็มตัว สําหรับโรงงานที,ยังเปิดทําการไม่ได้ มี
จํานวน 81 แห่งที,แจ้งความประสงค์ว่าจะเปิดทําการอีกครั 'ง โดยในจํานวนนี 'เป็นโรงงาน 51 แห่งที,คาดว่า
จะเปิดภายในไตรมาสที, 3 ของปี 2555 และโรงงานอีก 25 แห่งเตรียมเปิดในไตรมาสที, 4 ของปี 2555 และ
อีก 5 แห่งคาดว่าจะเปิดภายในไตรมาสแรกของปี 2556 ขณะที,โรงงานจํานวน 62 แห่งต้องเลือกที,จะปิด
ตวัลงหรือย้ายทําเลไปอยู่ที,อื,นอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม โรงงานที,ตั 'งอยู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมที,ถูก 
นํ 'าท่วมจํานวนทั 'งสิ 'น 7,893 แห่ง มีโรงงาน 97.16% ได้กลบัมาปฏิบตัิการอีกครั 'ง  

ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE Thailand) จํานวนโรงงาน
อตุสาหกรรมสําเร็จรูปให้เช่า (Ready – Built Factories: RBFS) ณ ไตรมาสที, 2 ของปี 2555 จํานวน
โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าคิดเป็นพื 'นที,รวมทั 'งหมด 1,579,590 ตารางเมตร โดยมีอตัราการเช่าพื 'นที,ทั 'งหมด 
1,456,819 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที,มา : CBRE Thailand 

ทั 'งนี ' อตัราการเช่าโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (RBFS) ณ ไตรมาสที, 2 ของปี 2555 เท่ากบั 92.2% เพิ,มขึ 'นจาก 
91.1% ในไตรมาสที, 1 ของปี 2555 
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ผู้ประกอบการ/เจ้าของ อัตราค่าเช่าเฉลี2ย  
(บาท/ตรม./เดือน) 

บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั,น จํากัด (มหาชน) และ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

195 - 225 

บริษัท เหมราชพฒันาที,ดิน จํากดั (มหาชน) 190 - 210 

บริษัท ปิ, นทอง อนิดสัเตรียลปาร์ค จํากดั 120 - 200 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั,น จํากดั (มหาชน) 210 - 220 

บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั ( มหาชน) 220 

ที,มา : CBRE Research 

ในส่วนของที,ดินเพื,อการอตุสาหกรรม จากผลวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ระบุ
ว่า อปุทานรวมของที,ดินเพื,อการอตุสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 2555 เท่ากบั 118,642 ไร่ หรือเพิ,มขึ 'น 
1.61% เมื,อเทียบกบัช่วงไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็น 4.78% เมื,อเทียบกบัปีที,ผ่านมา อตัราการ
ขายรวมอยู่ที, 102,187 ไร่ หรือประมาณ 86% ซึ,งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื 'นที,อีสเทิร์นซีบอร์ด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที,มา : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3. แนวคิด อปุทาน อปุสงค์ และสภาวะการแข่งขนัโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

3.1 แนวคิดของโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั,วไปจะเริ,มต้นจากการพัฒนาที,ดินอุตสาหกรรม การจัดสร้าง
โครงสร้างพื 'นฐานในที,ดินอุตสาหกรรมและการขายที,ดินให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื,อ
ก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า  
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• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงินลงทุนเพื,อเป็นเจ้าของโรงงานเอง หรืออาจเลือกเช่า
โรงงานเพื,อลดต้นทุนในการดําเนินการ และลดความเสี,ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที,อาจ
เกิดขึ 'น โดยเฉพาะอย่างยิ,งหากการให้เช่าโรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพื,ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบการให้แก่ผู้ ประกอบการ ทั 'งนี ' ในอดีตที,ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการชาวต่างชาติจํานวนมากที,เข้ามาตั 'งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือ
กรรมสิทธิdในโรงงาน 

3.2 อปุทานของโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

ผู้พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพื,อขาย/ให้เช่า แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ' 

• ผู้พฒันาโรงงานบนที,ดินอตุสาหกรรมที,ตนเองพฒันาขึ 'น ได้แก่ เจ้าของนิคมอตุสาหกรรม  

• ผู้พฒันาโรงงานบนที,ดินอตุสาหกรรมที,ซื 'อ/เช่าจากเจ้าของที,ดินอตุสาหกรรม เช่น บริษัท ซึ,งสร้าง
โรงงานมาตรฐานเพื,อให้เช่าบนที,ดินที,ซื 'อจากเจ้าของที, ดินอุตสาหกรรมในทําเลที,ตั 'งที,
หลากหลาย 

3.3 อปุสงค์ของโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

การเลือกเช่าโรงงานเป็นทางเลือกหนึ,งของผู้ประกอบการที,ไม่ต้องการเป็นเจ้าของโรงงาน เพื,อลด
ต้นทนุของโครงการ และเพื,อเพิ,มความยืดหยุ่นในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ,งในช่วงที,มีความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ที, มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน นอกจากนี ' วงจรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ที,มีแนวโน้มสั 'นลง ตลอดจนการให้ความสําคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุล้วนแต่
เป็นปัจจยัเสริมให้ผู้ประกอบการมีความต้องการเช่าโรงงานแทนการลงทนุเป็นเจ้าของโรงงานเอง  

ประเทศไทยตั 'งอยู่ในทําเลที,ตั 'งที,ดีสําหรับการลงทุน เนื,องจากตั 'งอยู่ในศูนย์กลางของทวีปเอเชีย 
นอกจากนี ' ประเทศไทยยงัมีแรงงานที,มีทกัษะ มีระบบโครงสร้างพื 'นฐานที,ดี รวมทั 'งมีกฎระเบียบต่างๆ 
ที,เอื 'ออํานวยต่อการลงทุน การเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลให้มี
ความต้องการเช่าโรงงานมากขึ 'น 

3.4 สภาวะการแข่งขนัโรงงานมาตรฐานให้เช่า 

การแขง่ขนัในธุรกิจนี 'ยงัจดัอยู่ในระดบัปานกลาง เนื,องจากมีผู้ประกอบการน้อยราย และใช้เงินลงทุน
มาก ผู้แข่งขนัโดยตรงคือ นิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ในทําเลเดียวกนั ได้แก่ บริษัท เหมราชพฒันาที,ดิน 
จํากดั (มหาชน), บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั,น จํากดั (มหาชน), บริษัท อมตะ ซมัมิท 
เรดดี ' บิลด์ จํากัด และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมปิ, นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จํากัด หากมีผู้ เข้ามา
แข่งขันรายใหม่จะต้องใช้เงินทุนสูง และต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการที,มีความ
หลากหลายทั 'งในด้านทําเลที,ตั 'ง รูปแบบ และขนาด  
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4.1.7 จุดเด่นของกองทนุ 

• เป็นการลงทนุในทรัพย์สินที,มีศกัยภาพ ตั 'งอยู่ในทําเลที,ดี และได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมจากทาง
ภาครัฐ  

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่ารวม 32 โรงงาน พื 'นที,ให้เช่ารวม 39,360 ตารางเมตร 
ตั 'งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 
ซึ,งกําหนดให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องจัดหาระบบโครงสร้างพื 'นฐาน 
สาธารณปูโภค และการบริการที,ได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการที,ดําเนินงานอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขต
ส่งเสริมอตุสาหกรรม นอกจากนี ' กนอ. ยงัได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศ
ครอบครองที,ดินในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม และผ่อนผนักฎและข้อบงัคับการอนุมัติ
ต่างๆ โดยสิทธิประโยชน์ดงักล่าวจะมีอยู่เฉพาะที,ดินที,ตั 'งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม
และขึ 'นอยู่กบันิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมแต่ละแห่งนั 'นๆ ด้วยปัจจยัข้างต้นจึงเป็นสิ,งจูงใจ
ให้ผู้ เช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะต่อสัญญาการเช่าโรงงานที,
นิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนั 'นๆ เพื,อรักษาสิทธิประโยชน์ดงักล่าว 

• อสงัหาริมทรัพย์มีอตัราการเช่าสูง และมีผลการดําเนินการที,ดี  

อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั 'น ณ วันที, 31 สิงหาคม 2555 อสังหาริมทรัพย์ที,มีการเปิด
ดําเนินการแล้วนั 'นมีอตัราการเช่าเฉลี,ยเท่ากบัร้อยละ 96.87 ซึ,งที,ผ่านมาอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวมีผลการ
ดําเนินการอยู่ในระดับที,ดีมาโดยตลอด และหากพิจารณาถึงอตัราการเช่าในช่วง 3 ปีย้อนหลงัล่าสุด จะ
เห็นว่าอัตราการเช่าเฉลี,ยจะสูงถึงร้อยละ 94 โดยผู้ เช่าที,เช่าอสังหาริมทรัพย์จะมีอายุคงเหลือเฉลี,ย
ประมาณ 2 ปี ซึ,งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์คาดว่าผู้ เช่าส่วนใหญ่จะทําการต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก 
เนื,องจากผู้ เช่าส่วนใหญ่ได้ลงทุนติดตั 'งเครื,องจกัรและอปุกรณ์ในการประกอบกิจการซึ,งจะมีต้นทุนสูงใน
การเคลื,อนย้าย อีกทั 'งผู้ เช่ายังคงต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ที,ภาครัฐมีให้กับนิคมอตุสาหกรรมหรือเขต
ส่งเสริมอตุสาหกรรมเหล่านั 'นต่อไป 

• ผู้เช่ารายย่อยมีศกัยภาพและมีความหลากหลาย  

อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั 'นมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที,ดี นอกจากจะมีปัจจัย
สนบัสนนุในด้านของอตัราการเช่าและผลการดําเนินงานที,ดีแล้ว กลุ่มลูกค้าหรือผู้ เช่าก็นบัเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที,มีศักยภาพและมีความหลากหลายทั 'งในแง่ของสัญชาติ และประเภทของธุรกิจ ซึ,งหาก
พิจารณาด้านสญัชาติจะพบวา่อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทนุนั 'นรองรับความต้องการของลูกค้าได้
จากหลากหลายประเทศ โดยจะเห็นได้จากสดัส่วนเกือบครึ,งเป็นกลุ่มผู้ เช่าที,ผสมผสานจากหลายประเทศ 
สําหรับประเทศที,เป็นกลุ่มผู้ เช่าหลักคือ กลุ่มบริษัทญี,ปุ่ น ซึ,งเป็นกลุ่มอุปสงค์หลักของภาคธุรกิจนี ' และ
กลุ่มผู้ เช่าที,เป็นอนัดบัรองลงมาคือ กลุ่มบริษัทไทย ส่วนในแง่ของประเภทธุรกิจ กลุ่มผู้ เช่าหลกัก็คือกลุ่ม
ขนส่งและคลังสินค้า (หรือโลจิสติกส์) ซึ,งเป็นผลมาจากทําเลที,ตั 'งของทรัพย์สินที,เป็นพื 'นที,เป้าหมายที,
ใกล้เคียงกบัเส้นทางขนส่งหลกั ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือแหลมฉบงั และท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ด้วยศกัยภาพ
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และความหลากหลายในกลุ่มผู้ เช่าดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของทรัพย์สินทั 'งในแง่ของ
คณุภาพ ทําเลที,ตั 'ง และศกัยภาพในการสร้างรายได้ 

• ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์ที,ยาวนานและมีความชํานาญในการบริหารทรัพย์สินประเภท
โรงงานให้เช่า 

บริษัทจัดการได้แต่งตั 'งบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ซึ,งบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ถือเป็นบริษัท
ชั 'นนําของประเทศไทยในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า โดยบริษัทจัดตั 'งขึ 'นเมื,อวันที, 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2520 มีวตัถุประสงค์เพื,อก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมมาตรฐานสําเร็จรูป เพื,อขายหรือ
ให้เช่าแก่ผู้ลงทนุในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมต่างๆ และมีความเชี,ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์กว่า 35 ปี โดยในปี พ.ศ.2534 บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (Public Company) เมื,อวนัที, 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2537 

ปัจจุบนับริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีที,ดินและโรงงานสําเร็จรูปที,อยู่ภายใต้
การบริหารจดัการมากมาย ซึ,งตั 'งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมและเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) จังหวัดชลบุรี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี นิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ อาคารคลงัสินค้ากิ,งแก้ว จงัหวดัสมุทรปราการ นิคมอตุสาหกรรมที
เอฟดี จังหวดัฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นิคมอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
และนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

• โอกาสในการเติบโตจากการลงทนุเพิ,มเติมในทรัพย์สินประเภทโรงงานให้เช่า 

เนื,องจากภาคอุตสาหกรรมเริ,มมีการฟื'นตวั ประกอบกบัทิศทางธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้เช่ายงัคงมีความ
ต้องการสูง และมีอัตราการเช่าอยู่ในระดับที,ดี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที,ดีขึ 'นสําหรับภาคธุรกิจนี ' อีกทั 'ง 
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็นหนึ,งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาคอุตสาหกรรมชั 'นนําของประเทศไทย ซึ,งมีแผนการขยายโครงการและพัฒนาพื 'นที,อื,นของบริษัท เพื,อ
พฒันาเป็นอสงัหาริมทรัพย์สําหรับภาคอตุสาหกรรมอย่างต่อเนื,อง ซึ,งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุน
เพิ,มเติมของกองทุนรวมในอนาคต นอกจากนี 'กองทุนรวมยังมีโอกาสในการลงทุนเพิ,มเติมใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอตุสาหกรรมของบริษัทอื,นๆ ด้วยเช่นเดียวกนั 

• ความได้เปรียบทางด้านทําเลที,ตั 'งของอสงัหาริมทรัพย์ที,จะลงทุนในแต่ละนิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริม
อตุสาหกรรม  

� นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 

� อยู่ใกล้สนามบนิสวุรรณภมูิ ซึ,งเป็นศนูย์กลางการบินและการขนส่งสินค้าในภมูิภาคอาเซียน 

� อยู่ใกล้โรงงานผู้ผลิตชิ 'นส่วนประกอบรถยนต์ ซึ,งจะดึงดูดผู้ประกอบการต่างๆ ที,เกี,ยวข้องให้มา
อยู่บริเวณนี ' 
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� พื 'นที,ที,ลงทุนอยู่ในเขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) จํานวน 7 โรง และเขตอตุสาหกรรม
ทั,วไป (General Industrial Zone) จํานวน 5 โรง 

� มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื 'นฐานที,มีประสิทธิภาพ 

� เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

� อยู่ในจุดทําเลสําคญัทางด้านการคมนาคมและขนส่ง คือ ถนนพหลโยธินและถนนเอเชีย  

� อยู่ใกล้แหล่งแรงงานขนาดใหญ ่

� อยู่ใกล้แหล่งวตัถดุิบนํ 'า สําหรับธุรกิจที,ต้องมีการใช้นํ 'าในปริมาณมาก  

� มีการสร้างกําแพงป้องกันนํ 'าท่วมสูง 5.5 เมตร จากระดับนํ 'าทะเลปานกลาง รอบเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนครเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

� นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

� อยู่ติดท่าเรือแหลมฉบงัด้วยระยะห่างเพียงประมาณ 2 กิโลเมตรถึงตวัท่าเรือ ทําให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้มากสําหรับผู้ประกอบการ 

� รัฐบาลมีแผนในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและขนส่งของ 
อนภุมูิภาค (Sub Region) ออกสู่ตลาดโลกโดยขนส่งผ่านทางท่าเรือแหลมฉบงั 

� พื 'นที,ที,ลงทุนทั 'งหมดอยู่ในเขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) ซึ,งได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
ภาษีมลูค่าเพิ,ม และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื,องจกัร อปุกรณ์ รวมทั 'งส่วนประกอบของสิ,งของ
ที,นํามาใช้ในการผลิตสินค้า 

� อปุทานของพื 'นที,ภายในนิคมอตุสาหกรรมมีจํากัด ในขณะที,ยงัมีอุปสงค์ในการใช้พื 'นที,เพิ,มขึ 'น
อย่างต่อเนื,อง 

4.2 การลงทนุในอนาคต 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุเพื,อให้ได้มาและมีไว้ซึ,งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ' 

(1) การลงทนุเพิ,มเติมและ/หรือปรับการลงทนุ (Investment Portfolio) โดยอาจทําการซื 'อ ขายอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุน โดยมีแนวทางการลงทุนและบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตและ
ทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน โดยเบื 'องต้นจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ,ง
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทที,ดินพร้อมโรงงาน อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโกดงัสินค้า เป็นต้น 

(2) การลงทุนเพิ,มเติมในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงการที,อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หลกัทรัพย์อื,น และ/หรือการ
หาดอกผลอื,นโดยวิธีอื,นใดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื,นที,เกี,ยวข้อง ทั 'งที,มีผลบงัคบัใช้อยู่ปัจจบุนัและที,จะแก้ไขเพิ,มเติมในอนาคต 

(3) การลงทนุเพิ,มเติมในทรัพย์สินที,กองทนุเข้าลงทนุครั 'งแรก เช่น ในกรณีที,ผู้ เช่าดําเนินการก่อสร้างอาคารและสิ,ง
ปลูกสร้างเพิ,มในอนาคตบนที,ดินที,เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีเงื,อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
กองทนุรวมและผู้ เช่า ทั 'งนี ' ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามข้อนี 'เองทั 'งสิ 'น 

อนึ,ง บริษทัจดัการจะคํานึงถงึผลประโยชน์ของกองทนุรวมโดยรวมเป็นสําคญั และการลงทุนของกองทุนรวมจะเป็นไป
ตามขอบเขตที,ระบใุนโครงการนี ' และไม่ขดัหรือแย้งกบัประกาศที,เกี,ยวข้อง 
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4.3 ความเสี,ยงในการลงทนุของกองทนุรวม  

ผู้ลงทนุควรศกึษาปัจจยัความเสี,ยงของกองทนุรวมอย่างละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทุน ความเสี,ยงอนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัหลายประการ ซึ,งรวมถงึปัจจยัความเสี,ยงตามที,ได้ระบุไว้ในที,นี ' ความไม่แน่นอนที,อาจเกิดขึ 'นรวมถึงความเสี,ยง
อื,นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที,บริษัทจัดการไม่อาจควบคุมหรือคาดหมายได้ในขณะนี ' แต่อาจ
กลายเป็นความเสี,ยงที,มีนยัสําคญัในอนาคตซึ,งหากเกิดขึ 'นอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

คําอธิบายเกี,ยวกับแนวทางการบริหารของบริษัทจัดการเพื,อลดความเสี,ยง มาตรการรองรับความเสี,ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี,ยงข้อใดข้อหนึ,งไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเสี,ยงต่างๆ ตามที,ระบุใน
เอกสารฉบบันี 'จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ 'น เนื,องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี,ยงยงัขึ 'นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการที,อยู่นอกเหนือจากการควบคมุของบริษัทจดัการ 

• ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจยัมหภาคอื,นๆ  

แม้ว่าในปัจจบุนัสภาวะทางการเมืองภายในประเทศเริ,มมีเสถียรภาพมากขึ 'น แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที,สะสม
ในหลายปีที,ผ่านมา ทั 'งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ,ง แต่เศรษฐกิจ
ไทยน่าจะมีการฟื'นตัวอย่างชดัเจนมากขึ 'น โดยเฉพาะด้านการท่องเที,ยวและการกระตุ้นการอปุโภคบริโภคใน
ประเทศ ตลอดจนการลงทุนภาครัฐในระบบสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟ
ความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ เป็นต้น น่าจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการตดัสินใจเช่าโรงงานของ 
ผู้ เช่าในปัจจุบนัและผู้ ที,กําลังสนใจจะเช่าโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ,งผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ,งเป็น
กลุ่มผู้ เช่าหลกัของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทนุ นอกจากนี ' ความผนัผวนดงักล่าวยงัอาจมีผลกระทบ
ต่ออตัราค่าเช่าอีกด้วย 

• ความเสี,ยงจากการแข่งขนั 

ผู้ประกอบการในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกบักองทุนรวมอาจนํามาซึ,งการแข่งขนัที,สูงทั 'งในด้านการ
ลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการแสวงหาผู้ เช่า ซึ,งการแข่งขันดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากนี ' บริษัทคู่แข่งดังกล่าวหลายแห่งต่างมีแหล่งเงินทุนและปัจจัย
สนบัสนุนอื,นๆ ที,อาจเอื 'อให้สามารถแข่งขันกบักองทุนได้ ซึ,งการแข่งขนัดงักล่าวอาจเพิ,มต้นทุนในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือลดอตัราการเช่า และ/หรืออตัราค่าเช่าที,กองทนุรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่า 

• ความเสี,ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่า 

ความสําเร็จทางด้านการเงินของกองทุนรวมส่วนหนึ,งขึ 'นอยู่กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ เช่าและ
ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่า ดังนั 'น ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้ เช่ารายใหญ่หรือผู้ เช่า
รายเล็กจํานวนหลายรายรวมกัน อตัราการว่างของโรงงานเนื,องจากการผิดสัญญาของผู้ เช่า หรือการไม่ต่อ
สญัญาเช่าหลักจากสญัญาเช่าหมดอายุอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม โดย
ปกตผิู้ เช่าจะจ่ายเงินประกันการเช่าเป็นมูลค่าเท่ากบัค่าเช่า 3 – 5 เดือน ซึ,งกองทุนรวมสามารถริบเงินประกนั
การเช่าดงักล่าวได้ หากกองทนุรวมไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที,
กองทนุรวมจําเป็นต้องให้ผู้ เช่าย้ายออกตามกฎหมายเนื,องจากผู้ เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหรือหรือผิดสญัญาเช่า
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นั 'น ระยะเวลาตามกฎหมายที,ใช้ในการบงัคบัผู้ เช่าให้ออกจากพื 'นที, และ/หรือเวลาที,ใช้ในการหาผู้ เช่าใหม่อาจ
นานเกินกว่า 3 – 6 เดือน ซึ,งความล่าช้าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทนุรวม  

• ความเสี,ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสญัญาเช่า 

ในกรณีที,สัญญาเช่ามีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาเช่า หรือในกรณีที,สภาพตลาดมีการ
เปลี,ยนแปลงซึ,งอาจจะส่งผลให้ผู้ เช่าเรียกร้องให้มีการปรับเปลี,ยนเงื,อนไขในสญัญาเช่า ซึ,งเงื,อนไขที,ปรับเปลี,ยน
ดงักล่าวอาจเป็นเงื,อนไขที,เป็นการเอื 'อประโยชน์ต่อกองทุนน้อยลงหากเปรียบเทียบกับสญัญาเช่าที,ได้ทําไว้ใน
ปัจจุบนั หรือในกรณีที,มีผู้ เช่าจํานวนมากไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มา
ทดแทนผู้ เช่ารายเดิมได้ในเวลาอนัสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

• ความเสี,ยงจากภยัธรรมชาติและ/หรืออทุกภยั 

อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทนุอาจได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติและ/หรืออทุกภยั (ภยันํ 'าท่วม) 
ที,เกิดขึ 'นได้ ซึ,งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อทั 'งผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์และกองทุน ทางด้านฐานะทางการเงิน 
หรือผลการดําเนินงาน หรือการไม่ต่ออายุสญัญาเช่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละ
นิคมอุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที,กองทุนรวมจะลงทุนมีแผนการบริหารจัดการนํ 'าท่วมที,เข้มแข็ง 
ยกตัวอย่าง เช่น นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีการสร้างเขื,อนดินล้อมรอบโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนครมีการสร้างกําแพงป้องกนันํ 'าท่วมสงู 5.5 เมตรจากระดบันํ 'าทะเลปานกลางล้อมรอบโครงการ และนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงัที,มีที,ตั 'งอยู่เหนือระดบันํ 'าทะเลปานกลางค่อนข้างมาก เป็นต้น 

• ความเสี,ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที,อาจเกิดขึ 'น 

ภายหลงัจากการลงทนุของกองทนุรวมในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า กองทุนรวมจะมี
โรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าจํานวน 32 โรงงาน ในขณะเดียวกนั บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) ซึ,งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมยงัคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdในโรงงานอตุสาหกรรมให้
เช่าจํานวน 24 โรง (ข้อมูล ณ วนัที, 31 สิงหาคม 2555) โดยที,โรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าซึ,งเป็นกรรมสิทธิdของ
ทั 'งกองทนุรวม บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วิส
เซส จํากัด ซึ,งจะอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
เช่นเดียวกัน เนื,องจากบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะได้รับการแต่งตั 'งให้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากนี 'ในนิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมทั 'ง 3 แห่ง มี
โรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าของทั 'งกองทุนรวม บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัด ตั 'งอยู่ร่วมกันในนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดงักล่าว ซึ,งอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าระหว่างโรงงานที,กองทนุรวมเป็นเจ้าของ
และโรงงานที, บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล  
เซอร์วิสเซส จํากัด เป็นเจ้าของได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานที, บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท โทเทิล อนิดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จํากดั เป็นเจ้าของกบัโรงงานของกองทุนรวมจะมีความ
แตกต่างกันในเรื,องของพื 'นที,เช่า คุณลักษณะของโรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ เช่า และทําเลที,ตั 'งใน
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นิคมอตุสาหกรรม/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมดงักล่าว รวมทั 'งการกําหนดอตัราค่าเช่าก็เป็นราคาตลาด ซึ,งผู้ เช่า
จะเป็นผู้ตดัสินใจเลือกตามความต้องการ 

• ความเสียหายต่อทรัพย์สินที,มิได้ทําประกนัภยัไว้ซึ,งอาจส่งผลต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 

กองทุนรวมได้กําหนดให้ผู้ เช่าจัดทําประกันภยัทรัพย์สินที,เช่าจากกองทุนรวมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ส่วนได้เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทุน เพื,อคุ้มครองความ
เสียหายที,จะเกิดขึ 'นกับกองทุนรวมอันเนื,องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยจะ
กําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักล่าว และหากในช่วงเวลาใดที,โรงงานแห่งใดแห่ง
หนึ,งไม่มีการเช่า กองทุนรวมจะเป็นผู้ จัดหาการประกันภัยนั 'นเอง นอกจากนี ' กองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที,อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคารโรงงาน 
ทั 'งนี ' ในกรณีที,ผู้ เช่าได้ทําประกนัภัยนี 'ไว้แล้ว บริษัทจดัการจะทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทุน
รวมอาจถูกไล่เบี 'ยให้ต้องรับผิดเท่านั 'น อย่างไรก็ตาม มีความเสียหายที,รุนแรงหลายประเภทซึ,งไม่สามารถทํา
ประกันภัยได้ หรือไม่คุ้ มค่าที,จะทําประกันภัย หรือความคุ้ มครองอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในระดับหนึ,ง ได้แก่ 
สงคราม การก่อการร้าย การจราจล ภัยพิบตัิ และมลภาวะหรือปัญหาสิ,งแวดล้อมบางประการ ดังนั 'น มูลค่า
ของทรัพย์สินของกองทุนรวมจึงอาจลดลงเนื,องจากความเสียหายที,อาจเกิดขึ 'นจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
นอกจากนี 'กองทุนรวมอาจไม่สามารถที,จะจัดหาเงินทุนเพื,อนํามาซ่อมแซม หรือทําการก่อสร้างทรัพย์สินที,
เสียหายขึ 'นมาใหม่ได้อีกด้วย 

•••• ความเสี,ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที,เกี,ยวข้อง 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ,งเป็นปัจจยัที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการ
แก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรือคําสั,ง ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที,เกี,ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวม ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื 'อขาย หรือโอนสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตุการณ์ที,ไม่อาจ
คาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั 'น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที,จะประเมินผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลง
ดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี,ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

•••• ความเสี,ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ,งขึ 'นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้ บริหารในการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื,นๆ การแข่งขนั การ
เปลี,ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที,เกี,ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นต้น ดงันั 'น 
จึงมีความเสี,ยงที,ผู้ลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที,ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที,เกิดเหตุการณ์ หรือกองทุนรวม
จะไม่สามารถที,จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ,มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป  
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•••• ความเสี,ยงของราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

ภายหลังจากการระดมทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั 'งนี ' ไม่มีหลกัประกันว่าภาวะการซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะ
มีเสถียรภาพภายหลงัจากการระดมทนุและไม่มีหลกัประกนัว่าราคาซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์จะ
สงูกว่าหรือตํ,ากว่าราคาที,ได้เสนอขายหน่วยลงทุน และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของ
กองทนุรวม ซึ,งราคาซื 'อขายของหน่วยลงทุนนั 'น ขึ 'นอยู่กบัหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื 'อขายของหน่วยลงทุน รวมถึงปัจจยั
ภายนอกหลายประการซึ,งกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลื,อนไหวหรือการเปลี,ยนแปลงของ
ตลาดหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ อตัราดอกเบี 'ยภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปลี,ยน อตัราเงินเฟ้อ 
นโยบายหรือมาตรการทั 'งทางตรงหรือทางอ้อมที,มีผลต่อการนําเข้าหรือส่งออก ปัจจัยทางการเมือง ระเบียบ
ข้อบงัคับที,เกี,ยวข้อง เป็นต้น ดงันั 'น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที,จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที,เสนอขายหน่วย
ลงทนุ หรือในราคาตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม  

•••• ความเสี,ยงที,มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุอาจไม่สมัพนัธ์กบัมลูค่าที,ได้จากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
เลิกกองทนุ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ,งได้กล่าวไว้ ณ ที,นี ' ได้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมนิราคาอสิระฉบบัล่าสดุเป็นข้อมลูพื 'นฐาน และมลูค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที,แท้จริง
ซึ,งกองทนุรวมจะได้รับเมื,อมีการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือมีการเลิกกองทนุรวม  

•••• ความเสี,ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื 'อขายหน่วยลงทนุในตลาด 

เนื,องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ,งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สภาพคล่องในการซื 'อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี,และปริมาณการซื 'อขายหน่วยลงทุนนั 'นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ,งอยู่บนพื 'นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซื 'อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ,งปริมาณ
ความต้องการของผู้ ซื 'อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ 'นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ 
อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันั 'น จึงมีความเสี,ยงที,หน่วยลงทุนนี 'จะขาดสภาพคล่องในการซื 'อ
ขายในตลาดรอง 

•••• ความเสี,ยงจากการขายหน่วยลงทนุโดยบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ในอนาคต 

แม้ว่าบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จะดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวม
ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนจํานวน 15,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.46 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด นับตั 'งแต่การจัดตั 'งกองทุนรวมขึ 'น แต่บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ก็มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงในการดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิที,จะจําหน่ายหน่วยลงทุน
ที,ตนถือทั 'งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) จะไม่ขายหน่วยลงทุนที,ตนถืออยู่ ทั 'งยงัไม่มีหลกัประกนัว่าความสมัพนัธ์ในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท ไทย
พฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และกองทนุรวมจะดําเนินต่อไปในอนาคต การขายหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในการจําหน่ายหน่วย



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 46 

ลงทนุข้างต้น บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที,เกี,ยวข้อง
กบัการจําหน่ายหน่วยลงทนุด้วย 

5. นโยบายการกู้ยืมเงนิ 

กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินเพื,อดําเนินการปรับปรุง ต่อเติมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมมี
สิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพที,ดี หรือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ,มเติม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการที,เกี,ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจบุนักองทนุรวมยงัไม่มีนโยบายในการกู้ ยืมเงินดงักล่าว 

6. หลักเกณฑ์การลงทุน 

6.1 การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ' 

6.1.1 บริษัทจัดการต้องวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน รวมทั 'งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 
due diligence) แล้ว และมีความเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที,จะลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ' 

(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทนุของผู้ลงทนุทั,วไป 

(2) มีศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั 'งอยู่ในทําเลที,ดีและมีทางเข้าออกที,เหมาะสมตามสภาพ ไม่มี
ลกัษณะผกูติดกบัการใช้งานของผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงอนัจะทําให้เปลี,ยนลกัษณะการใช้งานเป็นประการอื,น
ได้ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ เป็นต้น ทั 'งนี ' ในการพิจารณาให้
ความเห็นในเรื,องดังกล่าว บริษัทจัดการต้องจัดให้มีความเห็นของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื,อใช้
ประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสญัญาที,ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมาย และเพียงพอต่อการที,กองทุน
รวมจะใช้ดําเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

6.1.2 อสงัหาริมทรัพย์ที,จะลงทุนต้องตั 'งอยู่ในประเทศไทย  

6.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที,ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที,เหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ได้หรือหาก
เป็นอสังหาริมทรัพย์ที,ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
โครงการ ณ วนัที,สํานกังานอนุมตัิให้บริษัทจดัการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพย์สินชิ 'นแรก หรือ 
ณ วนัที,กองทุนรวมลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินชิ 'นต่อไป และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้นบัมูลค่าที,ดินที,
เป็นที,ตั 'งของโครงการ ทั 'งนี ' สัดส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน 

6.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื 'อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ,งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 'นดิน 
โดยผู้ มีกรรมสิทธิdหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมที,จะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์นั 'น 

6.1.5 อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่
จะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6.1.6  อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที,ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที,จะส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะไม่ทําสญัญาเช่าที,มีข้อตกลงหรือเงื,อนไขที,ก่อให้เกิดหน้าที,มากกว่า
หน้าที,อนัเป็นปกติที,ผู้ เช่าพงึต้องกระทําเมื,อสญัญาเช่าสิ 'นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าชว่ง เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบคุคลดงัต่อไปนี ' 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิที,จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 'นได้ ทั 'งนี ' ในกรณีที,อสงัหาริมทรัพย์ที,เช่าเป็นที,ดิน 
ที,ดินนั 'นจะต้องมีการออกโฉนดที,ดินหรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 

(2) ในกรณีที,เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที,เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ,งปลูกสร้างที,
ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นผู้ มีกรรมสิทธิdตามโฉนดที,ดินหรือผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี 'ยของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสียหายที,อาจเกิดขึ 'นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดงักล่าว หรือใน
กรณีที,มิได้จดัให้มีผู้ รับประกนัความเสียหายเพื,อป้องกนัความเสียหายเช่นว่านั 'น บริษัทจดัการต้องเปิดเผย
ความเสี,ยงให้ผู้ลงทนุทราบโดยต้องระบไุว้ในหนงัสือชี 'ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัถึงผลกระทบที,อาจจะเกิด
ขึ 'นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผู้ มีกรรมสิทธิdตามโฉนดที,ดินหรือผู้ มีสิทธิครอบครองตาม
หนงัสือรับรองการทําประโยชน์บอกเลิกสญัญา 

6.1.8  บริษัทจดัการจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที,จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
หรือวันที,จดทะเบียนเพิ,มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และดํารงอตัราส่วนการ
ลงทนุดงักล่าวทกุวนัสิ 'นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ' 

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ 'นอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนไว้อย่าง
น้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตจุําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.10 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัต่อไปนี ' 

(1) การประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทนุ เพื,อคุ้มครองความเสียหายที,จะเกิดขึ 'นกบักองทุนรวมอนัเนื,องมาจากการ
เกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทั 'งนี ' โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที,อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ,งปลูกสร้าง ทั 'งนี ' ในกรณีที,ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม 
หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมได้ทําประกนัภยันั 'นไว้แล้ว บริษัทจัดการสามารถทําประกนัภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทนุรวมอาจถูกไลเ่บี 'ยให้ต้องรับผิด 

(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที,กองทุนรวมมีกรรมสิทธิdหรือสิทธิ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นั 'น   
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6.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทนุหรือจําหน่าย 

(1) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที,จะลงทุนซึ,งระบุไว้ในโครงการ 
สูงกว่าราคาตํ,าสุดที,ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะชี 'แจงข้อเท็จจริงและ
เหตผุลของการลงทนุในราคาดงักล่าวในโครงการและหนงัสือชี 'ชวน 

(2) การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน บริษัท
จดัการจะกระทําโดยเปิดเผย และเพื,อประโยชน์ที,ดีที,สุดของกองทุนรวมเป็นสําคญั และในกรณีที,ราคาที,
จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตํ,ากว่าราคาสูงสุดที,ได้จากรายงานการประเมิน
ค่าเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลที,จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลสําคัญตามหลักเกณฑ์ที, สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ (2) จะจดัทําขึ 'นล่วงหน้าก่อนวนัลงทุน
หรือจําหน่ายไปซึ,งทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทั 'งนี ' ในกรณีที,มูลค่าทรัพย์สินที,ทําการประเมินค่ามี
การเปลี,ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประเมินค่า
ทรัพย์สินใหม ่

6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที,เกี,ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที,เกี,ยวข้อง บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ' 

(1) ในการลงทุนครั 'งแรก หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
จดัการหรือบคุคลที,เกี,ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื,นคํารับรองของบุคคลที,จะแต่งตั 'งให้เป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ,งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี,ยวกับการตัดสินใจลงทุนของ
บริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมใน
ลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนการทําธรุกรรมกบัคู่ค้าทั,วไปที,มิได้มีความเกี,ยวข้องกนัเป็น
พิเศษ (at arm’s length transaction) ทั 'งนี ' เมื,อบริษัทจดัการได้รับอนุมัติจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้จดัตั 'งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแต่งตั 'งบุคคลที,ทําการรับรองดังกล่าวเป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2) ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุน
ครั 'งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกบับุคคลที,เกี,ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดใน
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที, สน. 29/2549 เรื,อง การกระทํา
ที,อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที, 
19 กรกฎาคม 2549 และที,แก้ไขเพิ,มเติม ซึ,งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ' หากธุรกรรมดงักล่าวเป็นการ
ลงทุนกบับริษัทจดัการหรือบุคคลที,เกี,ยวข้องกบับริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะดําเนินการได้ต่อเมื,อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมใน
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ลกัษณะที,เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลูกค้าทั,วไปที,มิได้มีความเกี,ยวข้องกันเป็นพิเศษ  
(at arm’s length transaction) 

6.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื 'นที,โดยตรง หรือให้เช่าแก ่
ผู้ประกอบกิจการอื,นเพื,อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั 'งนี ' ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี '  

(1) หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจดัการจะนําอาคารดงักล่าวให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม
เท่านั 'น 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื 'นที,และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ' 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื 'นที,และการให้เช่าเครื,องใช้อุปกรณ์ตกแต่งที,
เกี,ยวเนื,องโดยตรงจากการให้เช่าพื 'นที,นั 'น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื,องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั 'งหมดที,ได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั 'นใน
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี,ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิ 'นรอบปีบญัชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที,กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ประกอบกิจการ
รายอื,นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ 'นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที,บริษัทจดัการได้
ดําเนินการดงักล่าวแล้วเสร็จ 

6.1.14 ในกรณีที,กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่จัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 
เว้นแต่เป็นการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที,ไม่มีนยัสําคญัและได้ระบใุนโครงการ 

6.1.15 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้
ทั 'งหมดของกองทนุรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแต่กรณีดงัตอ่ไปนี ' 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที,สิ 'นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื,อได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.16 ในกรณีที,กองทนุรวมได้มาซึ,งกรรมสิทธิdในอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจัดการต้องกําหนดค่าเช่าที,เรียกเก็บจากเจ้า
ของเดิมในลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั,วไปที,เป็นบคุคลภายนอก 

6.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนย์การค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มูลค่าของโครงการแต่ละ
แห่งในขณะที,กองทุนรวมลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เว้นแต่ในกรณีที,เป็นการลงทุนในอาคาร
ศนูย์การค้าหลายแห่ง กองทนุรวมอาจลงทุนในโครงการที,มีมูลค่าไม่ถึง 500 ล้านบาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
250 ล้านบาท และมลูค่าเงินลงทนุในโครงการดงักล่าวเมื,อรวมกนัทกุโครงการต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
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โครงการตามวรรคหนึ,ง หมายความว่า โครงการ (project) ของอาคารศูนย์การค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้า
ขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี 

6.2 การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื,น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื,น 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ,งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ,งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี 'เพื,อการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม  

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที,สถาบนัสินเชื,อเพื,อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที,มีกฎหมายเฉพาะจัดตั 'งขึ 'น
เป็นผู้ออก 

(4) เงนิฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยู่อาศยั 

(5) บตัรเงินฝากที,ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั 'งนี ' หากเป็นบตัรเงินฝากที,มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการ
ชําระเงินลงทุนอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
การลงทนุ 

(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใช้เงินที,ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื,อเพื,อธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื,อการฟื'นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั
โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 'ย หรือผู้ คํ 'าประกัน ทั 'งนี ' หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใช้เงินที,มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงนิลงทนุอ้างอิงกบัตวัแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(7) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื 'อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ' หรือกองทุนรวมอื,นที,มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนี ' หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ ตามเงื,อนไขดงัต่อไปนี ' 

(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที,อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื 'อขายหลกัทรัพย์ที,เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศที,มีการซื 'อขายในตลาดซื 'อขายหลักทรัพย์ที,เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที,มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที,
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที,จดัตั 'งขึ 'นเพื,อผู้ลงทนุทั,วไป 
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(10) สญัญาซื 'อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื,อป้องกันความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ 'นจากการลงทุน ทั 'งนี ' ในกรณีที,
สญัญาซื 'อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื,นใดที,มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี,ยนเงิน อตัราดอกเบี 'ย 
ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออนัดบัความน่าเชื,อถือของหลกัทรัพย์ที,เป็นตราสารแห่งหนี ' สญัญา
ซื 'อขายล่วงหน้าดงักล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

(11) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื,นใดที,มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื,นตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไว้ซึ,งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที,นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ,งเป็นผู้ออก  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 'ย ผู้ คํ 'าประกนั หรือผู้ รับฝากเงนิ ต้องมีมลูค่ารวมกนัทั 'งสิ 'นไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี ' 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายุโครงการหรือวนัเลิกกองทนุรวม 

การคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นบัรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที,กองทนุเพื,อการฟื'นฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ 'าประกันโดยต้องเป็นการรับอาวลัแบบไม่มี
เงื,อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 'ย หรือคํ 'าประกนัเงินต้นและดอกเบี 'ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื,อนไข 

เงื,อนไขพิเศษ 

การลงทนุในหรือมีไว้ซึ,งทรัพย์สินและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน กองทุนรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที,ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, 
สน.25/2552 รวมถึงประกาศอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง โดยในการบริหารจัดการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที,กองทุนรวม
ลงทนุในหรือมีไว้นั 'น กองทุนรวมอาจปรับปรุง เปลี,ยนแปลง พฒันา เพิ,มศกัยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดงักล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็น
เพื,อการให้เช่าพื 'นที,โดยตรงหรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื,อนําทรัพย์สินดงักล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั 'งนี ' รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเพื,อวตัถุประสงค์ต่างๆ และ/หรือเพื,อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั 'งโครงการและ/หรือเพื,อการแบ่งจําหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าวให้กบับุคคลทั,วไป นอกจากนี ' กองทุนรวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการขอ
หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตอื,นใดที,จําเป็นเพื,อประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร  
เป็นต้น และดําเนินการใดๆ เพื,อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที,บริษัทจดัการหรือคณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้
อีกด้วย แต่ทั 'งนี 'จะต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื,อนไขที,กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้องกําหนด 

7. ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1 ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 4 ครั 'ง 

(1) ในกรณีที,กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิประจําปี 

ทั 'งนี ' กําไรสทุธิดงักล่าวข้างต้น เป็นกําไรสทุธิที,ไม่รวมกําไรที,ยงัไม่เกิดขึ 'นจริงจากการประเมินราคาและการสอบ
ทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  
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(2) ในกรณีที,กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจากกําไรสะสมได้  

ทั 'งนี ' ในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ,มขึ 'น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ 'นรอบระยะเวลา
บญัชีที,มีการจ่ายเงินปันผลนั 'น โดยกรณีที,บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
เป็นลายลักษณ์อกัษร และหากบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลา
ดงักล่าวอนัเนื,องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี 'ยไม่ตํ,ากว่าร้อยละเจ็ดครึ,ง
ต่อปีนบัแต่วนัที,ครบกําหนดเวลานั 'นจนถงึวนัที,บริษัทจดัการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

เงื,อนไขเพิ,มเติม : 

ในการพจิารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที,จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ,ากว่าหรือเท่ากบั 
0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั 'งนั 'นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ 'นปี
บญัชี  

หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย มีการ
แก้ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 'น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

7.2 เงื,อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.2.1 ภายใต้บงัคบัความในข้อ 8 ในกรณีที,มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด ยกเว้นกลุ่มบุคคลในข้อ 8.1.1 บริษัทจัดการ
จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั 'น เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด  

7.2.2 ในกรณีที,มีกลุ่มบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัตามข้อ 8.1.1 (1) ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลดงักล่าวในส่วนที,เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

7.2.3 ในกรณีที,มีบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 8.1.1 (2) ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดไม่เกินหนึ,งปีนบัแต่วนัที,บริษัทจดัจําหน่ายรับหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนั 'น 

7.2.4 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย 
รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินอตัราที,กําหนด บริษัท
จัดการจะปฏิบตัิตามเงื,อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.2.1 ข้อ 7.2.2 และ 
ข้อ 7.2.3 

สําหรับเงินปันผลส่วนที,ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที,กําหนด บริษัทจดัการจะยกให้
เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
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7.2.5 บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย 

1. ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

2. ปิดประกาศไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการทกุแห่ง 

3. ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และแจ้งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์ 

7.2.6 บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั,งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามชื,อและที,อยู่ที,ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.2.7 ในกรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื,อการอื,นใดนอกจากเพื,อ
ประโยชน์ของกองทนุรวม 

8. หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน   

8.1 กองทนุรวมมีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงันี ' 

8.1.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมด ยกเว้นเป็นกรณีดงัต่อไปนี ' 

(1) เป็นบุคคลดังต่อไปนี 'ซึ,งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมด 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสังคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื,อ
ผู้ลงทนุทั,วไป  

(ข) นิติบคุคลที,จดัตั 'งขึ 'นตามกฎหมายไทยซึ,งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงนิได้นิติบคุคล   

(ค) บคุคลอื,นใดที,ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื,อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) เป็นบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุซึ,งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ในส่วนที,เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที,บริษทัจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุรับหน่วยลงทนุดงักล่าว 

8.1.2 เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมด 

8.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังนี ' กองทุนรวมต้องมีผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วย
ลงทนุได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด   

(1) ลงทนุเพื,อให้ได้มาซึ,งสิทธิในที,ดินตามประมวลกฎหมายที,ดิน หรือ 

(2) ลงทนุเพื,อให้ได้มาซึ,งกรรมสิทธิdในอาคารชุด ทั 'งนี ' เมื,อคํานวณพื 'นที,ห้องชดุที,กองทุนรวมลงทุนรวมกบัพื 'นที,
ห้องชดุที,ถือกรรมสิทธิdโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัส่วนเกินร้อยละ 49 ของ
พื 'นที,ห้องชดุทั 'งหมดในอาคารชุดนั 'น 
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8.2 ภายใต้บงัคบัข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีที,ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี '  

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนบัแต่วันที,บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว   

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื,องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุส่วนที,บคุคลดงักล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

8.3 ในกรณีที,บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้วทั 'งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1.1 (1) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ' 

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที,บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื,องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั 'นในส่วนที,เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดรวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันนั 'นในส่วนที,เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุในส่วนที,เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด  

8.4 ในกรณีที,บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้วทั 'งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1.1 (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ' ในช่วง
ระยะเวลาที,บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทั 'งนี 'ไม่เกิน 1 ปี
นบัแต่วนัที,รับหน่วยลงทนุ 

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที,บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื,องใดๆ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของบุคคลดงักล่าวได้เฉพาะใน
ส่วนที,ไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนั 'น 
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8.5 ในกรณีที,ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผู้ ที,เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่า
หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด บริษทัจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ 8.2 โดยอนโุลม 

8.6 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5 ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัตั 'งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทุนส่วนบคุคล 

8.7 เงนิปันผลส่วนที,ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 8.2 (3) ข้อ 8.3 (3) และข้อ 8.5 บริษัทจัดการจะยกเงินปันผล
ส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดินโดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 'งปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และ
ในระหว่างที,บริษัทจดัการยงัมิได้ดําเนินการดงักล่าว บริษัทจัดการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออก
จากทรัพย์สินอื,นของกองทนุรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม   

8.8 ในกรณีที,ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษทัจดัการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบคุคล
อื,น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะที,แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที,
ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตั 'งและจดัการกองทนุรวม 

เงื,อนไขอื,นๆ : ไม่มี 

9. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษัทจดัการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบร้อย
แล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื,อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

เมื,อนําหน่วยลงทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํา
การซื 'อ/ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบ “การซื 'อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์  

เนื,องจากกองทุนรวมมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวให้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด บริษัทจดัการในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุนจึงมีขั 'นตอนการควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าวให้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินสัดส่วนดังกล่าว ดังนั 'น ผู้ ลงทุนต่างด้าวที,จะซื 'อขายหน่วยลงทุนจะมี
ขั 'นตอนและอาจใช้ระยะเวลาดําเนินการมากกว่าผู้ลงทนุไทย ซึ,งผู้ลงทนุต่างด้าวสามารถสอบถามข้อมูลดงักล่าวได้จากบริษัท
จดัการ 

10. การโอนหน่วยลงทนุ 

กองทนุรวมไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ เว้นแต่ที,เป็นไปตามข้อ 8 และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

10.1 วิธีการโอนหน่วยลงทนุที,มีใบหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที,ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยงันายทะเบียนหน่วย
ลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสําคญัการโอนหน่วยลงทุนที,ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน 
พร้อมทั 'งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลบงัคับ
และได้รับการรับรองเมื,อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบนัทึกรายชื,อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อย
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แล้ว ทั 'งนี ' ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

10.2 วิธีการโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที,ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที,ระบุโดย นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ทั 'งนี ' ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

11. การรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื2น 

หากมีการผิดนดัชําระหนี 'หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี 'หรือลกูหนี 'ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี 'ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี 'ด้วยทรัพย์สินอื,นทั 'งที,เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกัน เพื,อกองทุนรวมตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจดัการกองทนุดงันี ' 

11.1 ก่อนการรับชําระหนี 'ด้วยทรัพย์สินอื,นที,มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั 'ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ,งหนึ,งของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั 'นการรับชําระหนี 'ด้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ,งตราสารแห่งหนี 'หรือสิทธิเรียกร้องนั 'น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ,ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี,ยวกบัทรัพย์สินที,กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ' มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ' 

11.2 เมื,อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ' บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั 'นเพื,อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที,สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สินที,ได้จากการรับชําระหนี 'ดงันี ' 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที,กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ,งทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื,อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที,กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที,สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และใน
ระหว่างที,บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดงักล่าวก็ได้  

ในกรณีที,มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
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12. คณะกรรมการลงทนุของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการอาจพจิารณาจดัให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุ (Investment Committee) ได้ โดยจะมีรายละเอียดดงันี ' 

12.1 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดงัต่อไปนี ' 

(1) กรรมการที,เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการซึ,งอาจเป็นพนกังาน กรรมการ หรือ ที,ปรึกษาของบริษัทจัดการที,ได้รับ
การแต่งตั 'งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

(2) กรรมการที,เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตัวแทนที,แต่งตั 'งโดยผู้ ถือหน่วยลงทุน จํานวนไม่เกิน 2 คน โดยบริษัท
จดัการจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากรายชื,อที,เสนอโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของกองทุนรวม ทั 'งนี ' หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสนอรายชื,อของกรรมการเกินกว่าจํานวนของกรรมการที,กําหนดไว้ในข้อนี ' ให้บริษัทจัดการพิจารณา
แต่งตั 'งกรรมการรายที,บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั 'งนี ' จํานวนกรรมการที,เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการจะมีจํานวนเกินกึ,งหนึ,งของจํานวนกรรมการทั 'งหมด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการพจิารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี,ยนแปลงจํานวนกรรมการ 

12.2 รูปแบบการตดัสินใจ 

(1) การเรียกประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ,งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื,อพิจารณา
และลงมติ โดยบริษัทจดัการจะส่งหนงัสือเชิญประชุม ซึ,งระบถุึง วนั เวลา สถานที,ของการประชุม โดยทาง
จดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอเิลคโทรนิค ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
3 วนัทําการก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จําเป็นต้องส่งหนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที,ไม่มีการส่งหนงัสือ
เชิญประชมุ หากกรรมการได้เข้าร่วมในการประชมุแล้ว ให้ถือว่ากรรมการดงักล่าวสละสิทธิในการได้รับหนงัสือ
เชิญประชมุ 

(2) กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ 

คณะกรรมการลงทนุจะจดัให้มีการประชมุปีละ 1 ครั 'งเป็นอย่างน้อยหรือตามที,กําหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชมุ 

คณะกรรมการลงทนุอาจประชุมโดยจดัให้มีการประชุมด้วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม หรือลงมติโดยไม่
ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ,งคนใดอาจเสนอมติที,ทําขึ 'นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื,อเวียนให้
คณะกรรมการลงทนุพิจารณาและลงนามในมติดงักล่าว ทั 'งนี 'จะแยกลงชื,อในแต่ละต้นฉบบัของมติ หรือลงชื,อ
ร่วมกนัในต้นฉบบัเดียวกนัก็ได้  

(4) องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดัให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ,งหนึ,ง
ของจํานวนกรรมการทั 'งหมด และต้องมีกรรมการที,เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการอย่างน้อย 2 คนเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้ อื,นเข้าประชุมแทนตน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั 'งนี ' ในการ
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ประชุมนั 'นอาจเป็นในลกัษณะการนั,งประชุมร่วมกนั หรือการประชุมทางโทรศพัท์ (Telephone Conference)  
ก็ได้ 

(5) มติของคณะกรรมการลงทุน 

กรณีจดัให้มีการประชมุ 

ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากจํานวนกรรมการที,เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในที,ประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ,มขึ 'นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี 'ขาด 

กรณีไม่จดัให้มีการประชุม 

คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที,ทําขึ 'นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดังกล่าวจะต้อง
มีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนกรรมการทั 'งหมด ทั 'งนี ' 
กรรมการสามารถจดัส่งมติที,ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการทางโทรสาร ซึ,งบริษัทจดัการจะถือเอาประโยชน์
จากสําเนามติที,ลงลายมือชื,อโดยกรรมการซึ,งส่งทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที,มีผลสมบูรณ์
ในทนัที โดยกรรมการที,นําส่งมติทางโทรสารดงักล่าวจะต้องนําส่งต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการต่อไป เพื,อ
บริษัทจัดการจะเก็บรักษาต้นฉบบัของมติที,ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานที,บริษัทจัดการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ,มขึ 'นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี 'ขาด 

ทั 'งนี ' หากมติเสียงข้างมากดงักล่าวหรือการดําเนินการตามมติดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั ตลอดจนคําสั,งใดๆ ตามที,หน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรือจรรยาบรรณ 
กรรมการซึ,งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการตามข้อ 12.1 (1) มีสิทธิใช้สิทธิยบัยั 'งพเิศษ (Veto Right) 

การลงมติของกรรมการซึ,งมีส่วนได้เสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื,องใดๆ จะไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ 

(6) ประธานที,ประชมุ 

ให้ที,ประชุมแต่งตั 'งกรรมการรายใดรายหนึ,งซึ,งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการทําหน้าที,เป็นประธานกรรมการ 
และเป็นประธานในที,ประชุม ประธานในที,ประชุมมีอํานาจและหน้าที,ในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย และถกูต้องตามที,กําหนดไว้ในข้อนี ' 

(7) รายงานการประชมุ 

บริษัทจดัการจะต้องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที,ประชมุครั 'งนั 'นลงนามรับรองและเก็บรักษา
ไว้ รวมทั 'งจัดให้มีสําเนาเพื,อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทจัดการในวันและเวลา 
ทําการของบริษัทจดัการ 

12.3 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ 

คณะกรรมการลงทนุมีหน้าที,ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเรื,องต่างๆ ที,เกี,ยวกบัการบริหารกองทนุ ดงันี ' 

(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซื 'อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ,งอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั 'งนี ' จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) ให้คําแนะนําในการบํารุงรักษาใหญ่ในทรัพย์สินที,กองทนุรวมลงทนุ 

(3) ให้คําแนะนําในการแก้ไขและการต่ออายสุญัญาเช่า และสญัญาเช่าช่วงทรัพย์สิน 

(4) ให้คําแนะนําเกี,ยวกบัแผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

(5) ดําเนินการอื,นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 'งนี 'จะต้องไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้องทั 'งที,มีอยู่แล้วและที,จะมีขึ 'นในภายหน้า 

(6) กรรมการทกุท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไม่นําไปเปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ 
และ/หรือใช้เพื,อประโยชน์อย่างอื,นที,มิใช่ประโยชน์ของกองทุน เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้
เปิดเผย หรือข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมลูที,ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั,วไปทราบแล้ว 

(7) คณะกรรมการลงทนุจะต้องพิจารณา ตดัสินใจในเรื,องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั 'งอยู่บนพื 'นฐานของ
การปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ที,เกี,ยวข้องทั 'งที,มีอยู่แล้วและจะมีขึ 'นในภายหน้า 

13. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื2อนไขการเปลี2ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที2เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
รวม 

13.1 ชื,อ ที,อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ชื,อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที,อยู ่ : อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานกัพหลโยธิน ชั 'น 11 เลขที, 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

หรือบุคคลอื,นที,มีหน้าที, คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

13.2 เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจพจิารณาเปลี,ยนผู้ดูแลผลประโยชน์เมื,อเกิดกรณีใดกรณีหนึ,งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ' 

(1) เมื,อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที,จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีที,บริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที,หรือความรับผิดชอบตามที,
ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี,ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ
ของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื,นใด
อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที,จะแก้ไขเปลี,ยนแปลงสญัญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไข และ/หรือการเปลี,ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ดงักล่าว 
ทั 'งนี ' เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ,มภาระหน้าที,แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที,ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
90 วนั 

(4) ในกรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี,ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที,ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ,งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื,อง 
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และที,แก้ไขเพิ,มเติม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วนันบัตั 'งแต่วนัถัดจากวนัที,บริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัที,แก้ไข 
เสร็จสิ 'น 

ในกรณีที,ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที,กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนญุาตเปลี,ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั 'งแต่
วนัถดัจากวนัที,ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื,อได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จัดการจะแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั 'งนี ' เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั,งการเป็นอย่างอื,น 

(6) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลที,เกี,ยวข้องกบัการจดัการกองทุน หรือข้อมูลอื,นใดที,เกี,ยวข้องกบัการจดัการ
กองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื,อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุรวม หรือบริษัทจดัการ หรือ
มีบคุคลอื,นได้รับประโยชน์ใดๆ อนัเนื,องมาจากการเปิดเผยที,ไม่เหมาะสมดงักล่าว หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์นี 'ได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ
ความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที,เกิดจากการที,บริษัทจัดการต้อง
ติดต่อกบับคุคลอื,นที,เกี,ยวข้องกบัการเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เมื,อมีผู้ ใดเสนอหรือยื,นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที,เกี,ยวข้องในส่วนที,เกี,ยวกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุน (ก) เพื,อเลิกกิจการหรือเพื,อการอื,นใดที,คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื,อฟื'นฟูกิจการ ประนอมหนี ' หรือ 
ผ่อนผนัการชําระหนี ' จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื,นใดที,คล้ายคลึงกนั ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั 'งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นี 'ได้ทนัที 

(8) เมื,อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี,ยวกับการปฏิบตัิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั,วไป บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสญัญาแต่งตั 'งผู้ดแูลผลประโยชน์นี 'ได้ทนัที 

ในทุกกรณีการเปลี,ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
เนื,องจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั 'งฉบบัแก้ไขเพิ,มเติมกําหนดให้กองทุนรวม
ต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดงันั 'น ในกรณีที,ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที,ลงตามข้อ 13.2 “เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นั 'นต้องทําหน้าที,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
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จดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั 'งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั,งของ
บริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื,นใดที,จําเป็นเพื,อให้การโอนทรัพย์สิน และ
เอกสารทั 'งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ 'น และภายในเวลาอันสมควรที,
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื,อง 

ในกรณีที,สญัญาแต่งตั 'งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 'นสดุลงเนื,องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา หากบริษัทจดัการยัง
ไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ 'นสดุสญัญาดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัต้อง
ปฏิบตัหิน้าที,ตามสญัญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 'งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนระยะเวลาที,ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นั 'นได้ปฏิบตัิหน้าที,จนถึงวนัที,ผู้ ดแูลผลประโยชน์ได้สิ 'นสุดการทําหน้าที,เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั 'ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,เกิดขึ 'นจริงเนื,องจากการปฏิบัติหน้าที,ตามสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์นับตั 'งแต่วันสิ 'นสุด
สญัญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตั 'งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตัหิน้าที,ดงักล่าวได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 'นสดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั 'งหมดและเอกสาร
หลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที,มาแทน หรือดําเนินการอย่างอื,นตามคําสั,งของบริษัทจดัการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที,จําเป็นเพื,อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั 'งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที,การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ 'นสุดลง 

13.3 สถานที,เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานกัพหลโยธิน ชั 'น 11 เลขที, 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

และ/หรือที,บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของ
กองทนุรวมไว้ที,สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที,ลงทุนเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุลงทนุ ได้แก ่โฉนดที,ดิน หรือ
หนงัสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด และสญัญาซื 'อขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า 
หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ที,สํานกังานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที,โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

14. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื,อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์   

ที,อยู ่ : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตกึบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110   

ชื,อ : นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ   

ที,อยู ่ : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตกึบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110   
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ชื,อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์   

ที,อยู ่ : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตกึบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110   

ชื,อ : นายวชิยั รุจิตานนท์   

ที,อยู ่ : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เลขที, 100/2 อาคารว่องวาณิช ตกึบี ชั 'น 22 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110   

หรือบุคคลอื,นที,ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

15. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื,อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ที,อยู ่ : เลขที, 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั 'น G และ ชั 'น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

หรือบุคคลอื,นที,ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16. ชื2อ ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่ายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั 'งผู้จัดจําหน่ายเพิ,มเติมในภายหลัง ซึ,งเป็นนิติบุคคลที,ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที,เป็นหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 'งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั 'งปิดประกาศไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่าย
ทกุราย และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุทกุราย  

17. ชื2อ ที2อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั 'งผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลัง ซึ,งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื,อทําหน้าที,เป็นผู้สนบัสนนุการขายของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แต่งตั 'งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั 'งปิดประกาศไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ ผู้จัด
จําหน่ายทกุราย และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุทกุราย 

18. ชื2อ ที2อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละชิ 'นที,กองทุนรวมลงทุนครั 'งแรก บริษัทจัดการได้แต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที,อยู่ใน
บญัชีรายชื,อที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื,อประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าว ดงันี ' 

ชื,อ : บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั,น จํากดั 

ที,อยู ่ : เลขที, 121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั 'น 37 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท์ 0-2642-2712-15 โทรสาร 0-2642-2711 

ชื,อ  : บริษัท ดีทีแซด เดเบนทมั ไต เหลียง (ประเทศไทย) จํากดั 

ที,อยู่  : เลขที, 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั 'น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2257-0499 โทรสาร 0-2257-0501  



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 63 

19. ที2ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั 'งบคุคลธรรมดาหรือบริษัทที,มีความรู้และประสบการณ์เกี,ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีให้เป็นที,ปรึกษาของบริษัทจัดการ เพื,อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการ
เกี,ยวกบัการซื 'อ เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ,งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์นั 'น เพื,อเป็นแนวทางในการจดัการกองทุนรวม ที,ปรึกษาที,บริษัทจดัการอาจจะแต่งตั 'งขึ 'นดงักล่าวจะไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของ
บริษัทจัดการแต่อย่างใด ในกรณีที,บริษัทจัดการแต่งตั 'งที,ปรึกษา ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั 'งที,ปรึกษาดังกล่าวถือว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ทั 'งนี ' หากบริษัทจดัการมีการแต่งตั 'งหรือเปลี,ยนแปลงที,ปรึกษา บริษัทจัดการจะทําหนงัสือแจ้งต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ทราบ 

20. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ชื,อ : บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  

ที,อยู ่ : เลขที, 26 อาคารเจซี เควิน ชั 'น 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กนงุเทพฯ 10120 

บริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั 'งบุคคลอื,นที,เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื,อทําหน้าที,ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมแทนบริษัทจดัการ ทั 'งนี ' ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที,มีความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในส่วนที,ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที,มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ,มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ 'น ทั 'งนี ' เมื,อมีการแต่งตั 'งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจดัการจะแจ้ง
การแต่งตั 'งพร้อมทั 'งคํารับรองว่าบคุคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที,แต่งตั 'งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอายสุญัญาจ้างบริหาร 5 ปี เมื,อครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษัทจดัการจะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที,ผ่านมาเป็นเกณฑ์สําคัญในการต่ออายุสัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั 'งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ,มเติมหรือเปลี,ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ทั 'งนี ' ตามเงื,อนไขต่างๆ ที,
ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั 'งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น กรณีที,ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติผิดสัญญาแต่งตั 'งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือกรณีที,ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถูกศาลสั,งให้ล้มละลาย หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบตัิใน
การปฏิบตัิหน้าที,ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

ทั 'งนี ' ในการปฏิบตัิหน้าที,ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที,มีการเลิกสญัญาแต่งตั 'งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามที,กําหนดไว้ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอตัราที,กําหนดไว้ในโครงการโดยจะ
คํานวณค่าตอบแทนเป็นอตัราส่วนของระยะเวลาตามที,ได้ปฏิบตัิหน้าที,จริงและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที,เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ 'น
เนื,องจากการปฏิบตัิหน้าที,ดงักล่าวของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์    
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21. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขที,ระบไุว้ในข้อนี ' ทั 'งนี ' ในกรณีที,สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด  
สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 'น นอกจากนี ' ใน
กรณีที,บริษัทจดัการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 'งนี 'อาจมีปัญหาอปุสรรคหรือข้อจํากดัในการดําเนินการ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี,ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 'อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที,ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี 'ตามความ
เหมาะสม ในกรณีที,เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั 'งนี ' เพื,อให้การเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 'งนี 'ประสบ
ความสําเร็จสงูสดุ 

21.1 การเสนอขายหน่วยลงทนุครั 'งแรก 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 'งแรก บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุ ดงันี ' 

(1) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดให้แกผู่้จอง
ซื 'อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว (ผู้ลงทนุกลุ่มที, 1) 

ทั 'งนี ' ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า  
ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคล
ดงักล่าว รวมกนัได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด  

อนึ,ง ในกรณีที,มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื 'อ โดยผู้ลงทุนกลุ่มที, 1 ตามที,กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที,จะนําหน่วยลงทุนส่วนที,เหลืออยู่ทั 'งหมดดังกล่าวมาเสนอขายให้แก่ผู้จองซื 'อทั,วไป และผู้ จองซื 'อ
ประเภทกองทนุ (ผู้ลงทนุกลุ่มที, 2) ต่อไป 

(2) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แกผู่้จองซื 'อทั,วไปไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้แล้วทั 'งหมด  

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 'อทั,วไปและผู้ จองซื 'อประเภทกองทุนเป็นจํานวนรวมกันไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

(4) ในกรณีที,ผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอตัราที,กําหนดในข้อ (2) 
และข้อ (3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุที,เหลือแก่บคุคลดงัต่อไปนี ' ตามลําดบั 

(ก) ผู้จองซื 'อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน รวมทั 'งเจ้าของ
ที,ดินที,กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 'นดินหรือเจ้าของทรัพย์สินที,เกี,ยวกับสิทธิ
ดงักล่าว 

(ค) บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุที,รับหน่วยลงทนุตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุน  

ในกรณีที,กลุ่มบคุคลเดียวกนัของบุคคลตามวรรคหนึ,งข้อ (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ให้ถือ
ว่าเป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ,งข้อ (4) (ก) และ (ข) ด้วย 
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21.2 วิธีการขอรับหนงัสือชี 'ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสั,งซื 'อหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชี 'ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัหรือส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และ
ใบคําสั,งซื 'อหน่วยลงทุนได้ที,ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการหรือจากเวปไซต์ของบริษทัจดัการ และ ณ สถานที,ติดต่อ
ทกุแห่งที,ใช้ในการซื 'อหน่วยลงทนุของผู้จดัจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวนัทําการ ในระหว่างเวลาทําการ โดยช่วงระยะเวลาในการจองซื 'อจะระบุไว้ในหนังสือชี 'ชวน
เสนอขายหน่วยลงทนุ  

21.3 วิธีการจองซื 'อหน่วยลงทนุ 

ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนสามารถจองซื 'อหน่วยลงทนุด้วยตวัเองที,บริษทัจดัการและ/หรือผู้จดัจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกัน
การจดัจําหน่ายและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยยลงทุน (ถ้ามี) ทั 'งนี ' ผู้ลงทุนจะต้องสั,งซื 'อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน
เงนิขั 'นตํ,า 1,000 บาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท หากจองซื 'อเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจองซื 'อในจํานวนทวีคูณของ 
100 บาท บวกค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน 
(กรณีที,ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการมาก่อน) และใบคําสั,งซื 'อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน 
แล้วนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน (ถ้ามี) และใบคําสั,งซื 'อหน่วยลงทุนที,กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสาร
หลักฐาน เช่น สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และ
หนังสือมอบอํานาจ พร้อมตวัอย่างลายมือชื,อผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั 'งเงินค่าจองซื 'อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปที,บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยยลงทนุ (ถ้ามี) หรือสามารถสั,งซื 'อหน่วยลงทนุทางโทรสารได้สําหรับผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,มี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว  

ในกรณีที,ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนตั 'งแต่ 2 คนขึ 'นไปแต่ไม่เกิน 4 คน จองซื 'อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะถือเอา
บคุคลเหล่านั 'นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุ  

ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,มีถิ,นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื,องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที,เกี,ยวเนื,องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

21.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทนุ 

ผู้ จองซื 'อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนได้ที,บริษัทจัดการและ/หรือผู้ จัดจําหน่ายและ/หรือ 
ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั 'งแรก โดย
ชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือคําสั,งหักบัญชีธนาคาร ที,สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับ
สํานกังานที,รับการจองซื 'อภายในวนัที,จองซื 'อเท่านั 'น โดยเช็คหรือดราฟท์ดงักล่าวจะต้องลงวนัที,ที,จองซื 'อและขีดคร่อม
เฉพาะสั,งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื 'อหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี” ซึ,งเป็นบญัชีประเภทออมทรัพย์ 
ที,บริษัทจดัการเปิดไว้เพื,อรับเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทนุ  

หลังจากที,บริษัทจัดการและ/หรือผู้ จัดจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื 'อหน่วยลงทนุจากผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการและ/หรือผู้จดัจําหน่าย
และ/หรือผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะออกหลักฐานการรับเงิน และ
สําเนาใบคําสั,งซื 'อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
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การจองซื 'อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื,อบริษัทจดัการและ/หรือผู้จัดจําหน่ายและ/หรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท์ หรือคําสั,งหกับญัชีธนาคาร และได้รับ
เงนิค่าจองซื 'อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึ 'น หลงัจากที,นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้บนัทกึข้อมูลการซื 'อหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านั 'น 

ผู้จองซื 'อที,ได้ชําระเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื 'อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วย
ลงทนุไม่ได้ 

บริษัทจัดการจะต้องนําเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนที,ได้รับจากผู้ จองซื 'อเข้า “บัญชีจองซื 'อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี” ซึ,งเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ,งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ธนาคารพาณิชย์อื,นภายในระยะเวลาเสนอขายครั 'งแรกหรือไม่เกินกว่า 3 วนัทําการนบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอ
ขายครั 'งแรก 

นอกจากนี ' หากผู้ลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จดัการเพื,อจองซื 'อกองทนุนี ' ผู้ลงทนุจะต้องส่งคําสั,งซื 'อล่วงหน้า 1 วนัก่อนวนัสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครั 'งแรก 

21.5 เงื,อนไขการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(1) ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 'งแรก หากบริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจดัตั 'ง
และจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที,จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ 'นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ทั 'งนี ' บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานทราบการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ,งภายใน 7 วัน
นบัแต่วนัที,ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนนั 'น และให้การอนุมัติให้จัดตั 'งและจัดการกองทุนรวมนั 'นสิ 'นสุดลงใน
วนัที,แจ้งให้สํานกังานทราบ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการจองซื 'อหน่วยลงทุนทั 'งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ,งดงัต่อไปนี ' 

(2.1) กรณีที,บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที, จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที, ได้รับยกเว้นตามที, สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.2) กรณีที,เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

(2.3) กรณีที,ผู้ลงทนุต่างด้าวประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้แล้วทั 'งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใน
ลกัษณะที,สํานกังานกําหนด 

(2.4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที,บริษัทจัดการได้รับจากผู้ จองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หรือไม่ครบถ้วน 

(2.5) กรณีบริษทัจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซื 'อหน่วยลงทุนของผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงิน เป็นต้น 
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(2.6) ในกรณีที,มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน มี
มลูค่ารวมกนัแล้วไม่ถงึร้อยละ 75 ของมลูค่าเงินที,กองทนุรวมระดมทนุได้หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์
ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที,คาดหมาย เช่น การเจรจาในการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์บาง
รายการที,กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่
คาดหมายกบัอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน 
หรือไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะพิจารณา
ลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจดัตั 'งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงบัการจอง
ซื 'อบางส่วนหรือทั 'งหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั 'งหมด แล้วแต่กรณี 

(2.7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะปฏิเสธการจองซื 'อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที,บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที,บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
กรณีที,การจองซื 'อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวมหรือก่อให้เดิดผลเสียหาย
แก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั 'งนี ' เพื,อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ
ชื,อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

21.6 การคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 'อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื,อนไขที,กําหนด
ดงัต่อไปนี '  

21.6.1 กรณีที,ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื 'อหรือไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทั 'งหมดหรือบางส่วน 

21.6.2 กรณีที,บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั 'งและจัดการกองทุนรวม และได้ยุติการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการได้รายงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที,ยุติการขายหน่วย
ลงทุนนั 'น ทั 'งนี ' การอนุมตัิให้จัดตั 'งและจดัการกองทุนรวมนั 'นสิ 'นสุดลงในวนัที,แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 

21.6.3 กรณีที,บริษัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากการสิ 'นสดุระยะเวลาการเสนอขาย หากปรากฎกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ,งดงัต่อไปนี ' 

(1) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนด
ในข้อ 21.1 (2) และ (3) เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดในข้อ 21.1 (4)   

(2) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แกผู่้จองซื 'อได้ไม่ถงึ 250 ราย 

(3) จําหน่ายหน่วยลงทนุได้มีมลูค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(5) จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 
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(6) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมด 

(7) มลูค่าหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้ไม่เพียงพอที,จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตามที,ระบไุว้ในโครงการ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้ใช้สิทธิตามเงื,อนไขที,ระบไุว้ในข้อ 2.1 

21.6.4 กรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั,งให้บริษัทจดัการยตุิโครงการหลงัจาก
การสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคําสั,งให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั 'งและจัดการกองทุนรวม  
และ/หรือกรณีอื,นใดอนัมีเหตจํุาเป็นทําให้ต้องยุติโครงการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'นจากเงินที,ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินหรือ
ชําระเป็นเช็คตามที,ผู้ จองซื 'อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ 'นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก หรือภายใน 14 วันนบัแต่วนัที,การอนุมัติให้จัดตั 'งและจดัการกองทุนรวมสิ 'นสุดลง
ตามข้อ 21.6.2 และข้อ 21.6.4 ทั 'งนี ' หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 21.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะนํา
ดอกเบี 'ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'นจากเงินที,ได้รับจากการจองซื 'อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาที,ระบุไว้ข้างต้นได้อันเนื,องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี 'ยในอตัราไม่ตํ,ากว่าร้อยละเจ็ดครึ,งต่อปีนบัแต่วนัถดัจาก
วนัที,ครบกําหนดเวลานั 'นจนถงึวนัที,บริษัทจดัการชําระเงนิค่าจองซื 'อจนครบถ้วน ทั 'งนี ' เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนัหรือสั,งการเป็นอย่างอื,น 

ในกรณีที,ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่่าทั 'งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื,นนอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงนิส่วนที,ไม่ได้รับจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 'อ
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที,ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 
14 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัสิ 'นสดุระยะเวลาเสนอขาย 

21.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อนจะต้องเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งให้บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนับสนุน 
(ถ้ามี) จนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดังนี ' เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีๆ ไป (บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื,นๆ ทดแทน หรือเพิ,มเติมตามที,เห็นสมควร) 

เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ 

- สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ 
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- สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) 

2. กรณีนิติบคุคล 

- สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที,มีอายไุม่เกิน 1 เดือน ซึ,งกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความ
ถกูต้อง และ 

- สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ซึ,งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้อง และ 

- ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ,งกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ 

- สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 
และ 

- หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที,มีการมอบอํานาจให้ผู้ อื,นกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ,ง หากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา
เอกสาร เอกสารฉบบัสําเนาดงักล่าวต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย และ 

- บตัรตวัอย่างลายมือชื,อของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

3. กรณีบคุคลต่างด้าว 

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และถิ,นที,อยู่ และ/หรือเอกสารอื,นใดตามที,บริษัท
จดัการจะเห็นสมควร 

หมายเหต ุ

- กรณีเป็นเอกสารที,มาจากต่างประเมศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

- ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที,จะผูกพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ตามที,ได้ระบุไว้ใน
โครงการนี ' และ/หรือตามประกาศ คําสั,ง ระเบียบต่างๆ ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั 'งที,ได้มีอยู่ในปัจจุบนัและที,จะได้แก้ไขเพิ,มเติมในภายหน้า 

22. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั 'งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขที,ระบุไว้ในข้อนี ' 
ทั 'งนี ' ในกรณีที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี,ยนแปลง 
เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั 'น นอกจากนั 'น ในกรณีที,บริษัทจดัการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั 'งนี 'อาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัใน
การดําเนินการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี,ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 'อและการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที,ระบุไว้
ในโครงการตามความเหมาะสม ทั 'งนี ' เพื,อให้การเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 'งนี 'ประสบความสําเร็จสงูสดุ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื,อนไขที,ระบุไว้ในข้อนี ' บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที,จองซื 'อและได้ชําระเงินค่า
จองซื 'อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที,จองซื 'อแล้ว ในกรณีที,จํานวนเงินค่าจองซื 'อที,ระบุในใบจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับ
จํานวนเงินที,บริษทัจดัการและ/หรือผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) ได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินค่า
จองซื 'อที,ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
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22.1 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที,บริษัทจดัการระดมทนุได้ตํ,ากวา่จํานวนเงินทนุของโครงการ จนอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทนุได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมที,จะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนได้ตามที,บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานงึถงึผลประโยชน์ที,ดีที,สุดของกองทุนรวมเป็นสําคัญ โดยบริษัทจดัการอาจจะมีการพิจารณาจัดสรรหน่วย
ลงทนุและคืนเงินค่าจองซื 'อบางส่วนให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุได้  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที,บริษัทจดัการระดมทนุได้ตํ,ากว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการอาจเลือกที,จะไม่
ดําเนินการลงทนุใดๆ ตามวรรคแรกก็ได้ และเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะยกเลิกการจดัตั 'งกองทุนรวม
และคืนเงินทนุให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุ 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที, 1 และผู้ลงทุนกลุ่มที, 2 ภายใต้หลกัเกณฑ์ และเงื,อนไข
ดงัต่อไปนี ' 

(2.1) การจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 1 

ผู้ ลงทุนกลุ่มที, 1 หมายถึง ผู้ จองซื 'อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักล่าว  

บริษัทจัดการจะทําการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที, 1 รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที,ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรือ (2.4)  

ทั 'งนี ' บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวรวมกนัได้ไม่เกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 1 ดงันี ' 

(2.1.1) จดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 1 ตามลําดบัการจองซื 'อ (First come first serve) 

(2.1.2) ในกรณีที,ผู้ลงทนุกลุ่มที, 1 ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนตามข้อ (2.1.1) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่
เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้ลงทุนกลุ่มที, 2 ให้บุคคลดงักล่าวอีก เว้นแต่เป็น
การจดัสรรหน่วยลงทนุที,เหลือจากการจองซื 'อของผู้ลงทนุกลุ่มที, 2  

(2.2) การจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 2 

ผู้ลงทนุกลุ่มที, 2 หมายถงึ ผู้จองซื 'อทั,วไป และผู้จองซื 'อประเภทกองทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 2 ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ' 

(ก) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื 'อทั,วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

(ข) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

เว้นแต่เป็นกรณีที,ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรือ (2.4) ทั 'งนี ' ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื,อนไขดงัต่อไปนี ' 
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(2.2.1) จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 2 ที,เป็นผู้จองซื 'อทั,วไปทกุรายในจํานวนเงินจองซื 'อหน่วย
ลงทุนขั 'นตํ,าสุดก่อน (Small lot first) หลงัจากนั 'นจึงจะจดัสรรเพิ,มเป็นจํานวนทวีคูณของ 100 
บาท ให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มที, 2 ที,เป็นผู้จองซื 'อทั,วไปทุกรายวนเป็นรอบไปเรื,อยๆ จนกว่าจะครบตาม
จํานวนเงินทุนของโครงการที,เสนอขาย โดยหากผู้จองซื 'อทําการจองซื 'อมากกว่า 1 บญัชี บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที,จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวที,มีการจองซื 'อสงูสดุเท่านั 'น 

(2.2.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที,ผู้จองซื 'อในจํานวนเงินที,
เท่ากนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรให้แก่ผู้จอง
ซื 'อหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยวิธีสุ่มรายชื,อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) 

(2.2.3) สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุน บริษัทจดัการจะจัดสรรตามจํานวนที,จองซื 'อ แต่อย่างไรก็ตาม 
หากผู้จองซื 'อประเภทกองทุนมีจํานวนเกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 'อประเภทกองทุนตาม
สดัส่วนของจํานวนที,จองซื 'อ ซึ,งเมื,อรวมกบัจํานวนหน่วยลงทุนที,จดัสรรให้แก่ผู้จองซื 'อทั,วไปแล้ว
จะมีจํานวนหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

(2.3) ในกรณีที,ผู้ จองซื 'อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกได้ก็
ต่อเมื,อเป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อ
ประเภทกองทนุ 

(2.4) ในกรณีที,เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว บริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนให้แก่บุคคล
ดงักล่าวอีกได้ก็ต่อเมื,อเป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทั,วไปและผู้จองซื 'อ
ประเภทกองทุนที,เหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทั,วไป ผู้จองซื 'อประเภทกองทุน และผู้จองซื 'อพิเศษ
ตาม (2.3) 

(3) ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุรับรองที,จะซื 'อหน่วยลงทนุตามจํานวนที,จองซื 'อ หรือตามจํานวนที,ได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลี,ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื 'อหน่วยลงทนุดงักล่าว และยินยอมรับคืนเงนิในกรณีที,ไม่ได้รับการจดัสรร 

(4) ในกรณีที,บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื,อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื,อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที,จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั 'งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซื 'อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

(5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 'นหลังจากที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการจดัสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื 'อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านั 'น โดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจดัสง่เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วนั
นบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
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22.2 ข้อจํากดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ข้อจํากดัในการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะเป็นไปตามที,สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 'งนี ' ในกรณีที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตาม
กฎหมายได้แก้ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 'น  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ' 

(1) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี '  

(1.1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดให้แก่
บคุคลใดบคุคลหนึ,งดงัต่อไปนี ' 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ หรือ กองทุนรวม
เพื,อผู้ลงทนุทั,วไป 

(ข) นิติบุคคลที,จัดตั 'งขึ 'นตามกฎหมายไทยซึ,งไม่อยู่ภายใต้บงัคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์ มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื,นใดที,ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานเมื,อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(1.2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ,งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ใน
ส่วนที,เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที,บริษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทนุรับหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2) บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

(3) บริษัทจดัการจะไมจ่ัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้แล้วทั 'งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะ
ดงัต่อไปนี ' 

(ก) มีการลงทนุเพื,อให้ได้มาซึ,งสิทธิในที,ดินตามประมวลกฎหมายที,ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทนุเพื,อให้ได้มาซึ,งกรรมสิทธิdในอาคารชุด ทั 'งนี ' เมื,อคํานวณพื 'นที,ห้องชุดที,กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกบัพื 'นที,ห้องชุดที,ถือกรรมสิทธิdโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัส่วนเกิน
ร้อยละ 49 ของพื 'นที,ห้องชุดทั 'งหมดในอาคารชดุนั 'น 

ในการนี 'บริษัทจดัการจะแต่งตั 'งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื,อทําหน้าที,ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ,ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั 'งแรกให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที,กําหนดข้างต้น ทั 'งนี ' ขั 'นตอนการโอนหน่วยลงทนุของผู้ลงทุนต่างด้าวจะมีขั 'นตอนมากกว่าผู้ลงทุน
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ไทย ซึ,งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที,เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวทราบ รวมทั 'งดําเนินการให้มีการปฏิเสธ
การโอนหน่วยลงทุนที,จะเป็นผลทําให้กองทุนรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทุนที,เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอตัราที,กําหนดด้วย 

นอกจากนี ' บริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์เรื,องห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกิน 
ร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดให้แก่นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ทราบก่อนมีการนํา
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพื,อให้นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื,อง
ดงักล่าว 

23. การเพิ2มเงนิทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1 บริษัทจัดการอาจเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื,อมีวตัถุประสงค์เพื,อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ,มเติม หรือเพื,อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ใน
สภาพที,ดีและมีความพร้อมที,จะใช้หาผลประโยชน์ 

23.2 ในการเพิ,มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุดงันี ' 

(1) ขอมติในเรื,องวตัถปุระสงค์ในการเพิ,มเงินทนุจดทะเบียน จํานวนหน่วยลงทนุและจํานวนเงนิทนุจดทะเบียนที,จะ
เพิ,ม วิธีการกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที,เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้องได้รับคะแนน
เสียงตามหลกัเกณฑ์ดงันี ' 

(1.1) กรณีการขอมติโดยเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทั 'งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที,เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั 'งนี ' องค์ประชุมต้องมี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทั 'งหมด และจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

(1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

ทั 'งนี ' การนบัคะแนนเสียงของผู้ มีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2) บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงของผู้ มี
ส่วนได้เสียดงัต่อไปนี ' 

(ก) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที,กองทนุรวมจะลงทนุเพิ,มเติม กรณี
เป็นการเพิ,มเงินทนุเพื,อซื 'อ เช่า หรือได้มาซึ,งอสงัหาริมทรัพย์เพิ,มเติม   

(ข) เจ้าของอาคารหรือสิ,งปลูกสร้างที,กองทุนรวมเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม กรณี
เป็นการเพิ,มเงินทนุเพื,อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที,ดีและพร้อมที,จะใช้หาผลประโยชน์ 

(ค) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที,ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที,เสนอขายให้กบัผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ,มให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื,องที,ขอมต ิ

(จ) บุคคลที,มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) 
แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที,เสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมบางราย หากผู้ ถือหน่วยลงทุน
มีมติคัดค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด บริษัทจัดการจะไม่
ดําเนินการให้มีการเพิ,มเงนิทนุจดทะเบียนในกรณีดงักล่าว 

(2) ขอมติเพื,อแก้ไขเพิ,มเติมโครงการเพื,อให้สอดคล้องกับการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนตามที,ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด 

23.3 เมื,อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 23.2 แล้ว บริษทัจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ' 

(1) ขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั 'งจดัส่งร่างโครงการที,จะแก้ไขเพิ,มเติม และร่าง
หนงัสือชี 'ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ,มเติมให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

(2) เมื,อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ,มเติม โดยจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสือชี 'ชวน และจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ตามประกาศเกี,ยวกบัการจดทะเบยีนเพิ,มเงนิทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที,บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนับแต่วนัที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน การให้
ความเห็นชอบให้เพิ,มเงินทนุจดทะเบยีนดงักล่าวเป็นอนัสิ 'นสดุลง  

23.4 ในการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื,อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ,มเติม 
หากบริษทัจดัการไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวได้ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ' 

(1) หากบริษัทจดัการยงัไม่ได้ยื,นขอจดทะเบียนเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแจ้งเรื,องข้างต้นให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ 'นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ 'นจาก
เงนิที,ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 'อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ 'นสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ,มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั 'นได้อนัเนื,องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะ
ชําระดอกเบี 'ยในอตัราไม่ตํ,ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที,ครบกําหนดเวลานั 'นจนถึงวนัที,บริษัทจัดการชําระ
เงนิค่าจองซื 'อจนครบถ้วน  

(2) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการ
จะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื,อคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการ
ลดจํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที,มีการเสนอขายเพื,อเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน โดยคํานวณตามสัดส่วนของ
ราคาที,เสนอขายและเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุน พร้อมทั 'งจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทุนรวมต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกัช้า 

เงื,อนไขเพิ,มเติม 

เนื,องจากประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้กองทุนรวมเพิ,มทุนกรณีขาดสภาพคล่อง ดงันั 'น ในกรณีที,
กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วน
หรือทั 'งหมดของกองทนุรวม ตามที,เห็นสมควร  



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 75 

สําหรับเงื,อนไขของ “การเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น ในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 'น 

24. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

24.1 ในกรณีที,กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ,งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี ' บริษัทจัดการจะใช้ 
ดลุยพินิจในการพิจารณาจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวม  

(1) เงนิลงทนุที,ได้รับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมกําไร) 

(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน  

(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที,เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ,งทยอยตดัจ่าย 

24.2 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษทัจดัการจะลดมลูค่าหน่วยลงทุน และปฏิบตัิดงันี ' 

(1) ดําเนินการเฉลี,ยเงนิคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ ทั 'งนี ' เงินที,เฉลี,ยคืนดงักล่าวมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม  

(2) ยื,นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วนัที,ดําเนินการเฉลี,ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามแบบที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) จัดให้มีข้อมูลเกี,ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั 'งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
รายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื,อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลตามที, สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เงื,อนไขเพิ,มเติม 

สําหรับเงื,อนไขของ “การลดเงินทนุจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 'น 

25. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที,ผู้ จองซื 'อได้ระบุในเอกสารการจองซื 'อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแบบใดแบบหนึ,งดงัต่อไปนี ' 

1. ใบหน่วยลงทนุ  

2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) 

25.2 เงื,อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื,อผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนที,ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 'งนี ' ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนที,ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ถือ
เป็นหลกัฐานที,ถกูต้องเกี,ยวกบัสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
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25.2.1 กรณีใบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั
นบัตั 'งแต่วันถดัจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั 'งนี ' ใบหน่วยลงทุนจะมีรายละเอียดเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

25.2.2 กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื,อผู้ จองซื 'อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ,งให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื,อ
เป็นหลกัฐานการยืนยนัการถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื 'อขายหลักทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ,งเปิดไว้กับบริษัท
นายหน้าซื 'อขายหลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าหรือตามที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบจองซื 'อหน่วยลงทุน ทั 'งนี ' 
ตามหลกัเกณฑ์และเงื,อนไขที,บริษัทจดัการกําหนด 

และในกรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบญัชีซื 'อ
ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื,อการซื 'อขายหลกัทรัพย์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะนําหน่วยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลักทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุผ่านนายหน้าซื 'อขายหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ
นําหน่วยลงทุนฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของบุคคลที,ได้รับการแต่งตั 'งจากบริษัทจดัการเพื,อผู้ ถือหน่วยลงทุนนั 'น
ที,มีอยู่กับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้
ในใบจองซื 'อหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 
และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที,ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

26. สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที2ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

26.1 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

26.1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
อื,นใดที,เกี,ยวข้องการดําเนินการบริหารจดัการกองทุนรวม เพื,อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การ
ลงทุน และข้อจํากดัการลงทุน ตลอดจนโครงการที,ได้รับอนุมตัิ ทั 'งนี 'รวมถึงข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมกบับริษัทจดัการ และสญัญาต่างๆ ได้ทําขึ 'น 

2) สงวนสิทธิที,จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที,การโอนหน่วยลงทุนนั 'นเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั,ง หนงัสือเวียนที,หน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมายได้ประกาศ 
กําหนด และ/หรือกรณีที,เป็นการขดัต่อข้อกําหนดที,ได้ระบไุว้ในโครงการนี ' 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที,เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้กบักองทนุรวม  
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4) สิทธิในการยบัยั 'งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน 
หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื,อแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการที,ขัดต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษัทจดัการ
อาจเสียชื,อเสียงหรือได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วในกรณีต่างๆ 
ดงัต่อไปนี ' 

- สิทธิที,จะเลิกโครงการ/ยตุิโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที,บริษัทจดัการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการให้แก่กองทุนรวมตามกําหนดและเงื,อนไขที,ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน 
แต่กองทนุรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอื,นใดมารับหน้าที,ได้ภายในกําหนดเวลา 

- สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที,กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือตามที,สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด 
อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั หรือสั,งการ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ,มเติม เปลี,ยนแปลงโครงการ กรณีที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการอนุญาตให้
เปลี,ยนแปลง แก้ไข เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด อนมุตั ิเห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั,งการเป็นอย่างอื,น 

- สิทธิที,จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 'งหมดของกองทุน ตามที,
เห็นสมควร ในกรณีที,กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื,อให้บรรลุซึ,งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ,ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 'งนี 'จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้อง 

6) สิทธิในการสั,งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แก้ไขคุณสมบตัิของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื,อให้เป็นไปตามที,กฎหมายประกาศกําหนด 

7) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื,น
ใด ตามที,กําหนดไว้ในโครงการ 

8) สิทธิอื,นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง 

26.1.2 หน้าที,และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจดัการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที,และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุนรวม
ให้เป็นไปตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที,และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ' 

1) การบริหารกองทนุรวม 
  



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 78 

1.1) จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที,ระบุไว้ในโครงการที,ได้รับอนุมัติจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที,ตาม
บทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื,นๆ ที,เกี,ยวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด 

1.2) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ สญัญาแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนงัสือชี 'ชวน โดยมีสาระสําคญัไม่ต่างจากร่างข้อผูกพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสือชี 'ชวน ที,ผ่าน
การพิจารณาจากสํานักงาน และดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั,งที,ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีที,ข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือโครงการขัดหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฏหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั,งนั 'น ให้บริษัทจัดการดําเนินการเพื,อให้มีการแก้ไขข้อผูกพนัและ
โครงการโดยไม่ชกัช้า 

1.3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี 'ชวนที,เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ' 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริษัทจัดการจะจัดส่งหนงัสือ 
ชี 'ชวนให้สํานกังานไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนการเริ,มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี 'ชวนให้แก่
ประชาชนและจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนงัสือชี 'ชวนและการ
รายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานกังาน
ด้วย และหากมีการเปลี,ยนแปลงข้อมูลดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ข้อมูลที,จดัส่ง
นั 'นมีข้อมลูที,เป็นปัจจุบนัโดยไม่ชกัช้าและจะกระทําผ่านระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทุนและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จัดส่งหนังสือชี 'ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคญัพร้อมใบจองซื 'อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชี 'ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ไว้ที,ทําการทกุแห่งของบริษทัจดัการและสถานที,ติดต่อทกุแห่งของบริษัทจดัจําหน่ายและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาการขายหน่วยลงทนุ 

(ค) เมื,อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ 'นสุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชี 'ชวน
ส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ เพื,อให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจดัสําเนาให้เมื,อผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  

ในกรณีที,หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว หากมีการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ,มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 10 วนัทําการนบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัที,ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวันที,ได้มีมติให้แก้ไขเพิ,มเติม
โครงการ แล้วแต่กรณี ทั 'งนี ' จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 
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1.4) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื,น รวมทั 'งการหาผลประโยชน์ การ
ซื 'อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั,งโอน และเปลี,ยนแปลงเพิ,มเติม ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื,นที,ลงทุนไว้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื,อนไข วิธีการที,กําหนดไว้ใน
โครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

1.5) ตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.6) ดําเนินการเพิ,มหรือลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.7) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื,อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที,กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.8) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.9) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.11) ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่างๆ ที,เกี,ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบ
ทานการประเมินค่าตามที,บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่
บคุคลดงัต่อไปนี ' 

(1) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบคุคลที,ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ
สํารวจอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื,อการประเมินค่า 

(2) ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที,ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที,กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

1.12) จดัให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดร้องขอให้มีการจดัประชุม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

1.13) เปลี,ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุน ตามข้อกําหนด เงื,อนไข หลกัเกณฑ์ 
ที,ระบไุว้ในโครงการ 

1.14) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ,งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 
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1.15) ปฏิบตัิการอื,นๆ เพื,อให้บรรลุซึ,งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ,งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที, และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั 'งนี 'จะต้องไม่
ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้อง 

1.16) ดําเนินการเลิกกองทนุรวมตามที,กําหนดไว้ในโครงการ 

2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม 

จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื,นใดตามที,กําหนดไว้ใน
โครงการ 

3) การแต่งตั 'งบคุคลที,เกี,ยวข้องเพื,อการจดัการกองทนุรวม 

3.1) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

3.2) แต่งตั 'งบคุคลที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อทําหน้าที,ดงัต่อไปนี ' 

3.2.1 ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื,อทําหน้าที,ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ,ง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

3.2.2 ผู้จัดการกองทุนรวมเพื,อทําหน้าที,ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ,งทรัพย์สินตามข้อ 6.2 
เพื,อการบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม 

ทั 'งนี ' บริษัทจดัการจะประกาศรายชื,อผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการไว้ในที,
เปิดเผย ณ ที,ทําการของบริษัทจดัการ 

3.3) แต่งตั 'งผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ,งมีคณุสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยคุณสมบตัิผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี,ยนตวัผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์อื,นแทนตามเงื,อนไขในการเปลี,ยนตวั
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที,กําหนดไว้ในโครงการ ทั 'งนี 'โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.4) แต่งตั 'งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี,ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
และแต่งตั 'งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื,นที,มีคุณสมบตัิตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั 'งดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.5) แต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื,อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ทั 'งนี ' บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั 'นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื,อที,ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.6) แต่งตั 'งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทั 'งนี ' ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที,ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.7) แต่งตั 'งที,ปรึกษา(ถ้ามี) ที,ทําหน้าที,เป็นที,ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทุนรวม 
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3.8) แต่งตั 'งผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ทั 'งนี ' ผู้สอบบญัชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื,องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บญัชี รวมถึงการเปลี,ยนตัวผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม และแต่งตั 'งผู้สอบบญัชีอื,นที,มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั 'งดังกล่าวให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.9) แต่งตั 'งผู้ ชําระบญัชีกองทุนรวมเพื,อทําหน้าที,รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
หน้าที,อื,นๆ ที,จําเป็นเพื,อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ 'น เมื,อยตุิหรือเลิกกองทนุรวม 

3.10) แต่งตั 'งบุคคลอื,นใดเพื,อทําหน้าที,ต่างๆ ที,เกี,ยวกบักองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ผู้ เชี,ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที, 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

4) การดําเนินการอื,นๆ 

4.1) ยื,นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ,งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม
ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ 

4.2) ยื,นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื,อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนทรัพย์สินกองทนุรวม 

4.3) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที,
หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูทําลาย 

4.4) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนํา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

4.5) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ,งทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

4.6) จดัทําบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจดัทํารายงานการลงทุนของกองทุน
รวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.7) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม
ประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจดัตั 'งและจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
หลกัเกณฑ์และวิธีการที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์ 
ในกรณีที,มีเหตุการณ์หรือการเปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 'นภายหลงัจากวนัที,คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 28.4 อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุน
รวมอย่างมีนยัสําคญั 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 82 

4.9) จดัทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที,มีธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที,กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมทั 'งจัดทํารายงาน
ของกองทุนรวมทุกสิ 'นปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ 'นรอบปีบญัชี 

4.10) จดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนา
เอกสารหลกัฐานที,เกี,ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที,ได้รับรายงานดงักล่าว 

4.11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี 'ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื,อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 

(1) เอกสารที,แสดงกรรมสิทธิdหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ และสญัญาซื 'อ เช่า รับโอน
สิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสือที,แสดงการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทั 'งนี 'บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที,เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย 

4.12) จดัส่งสําเนาสญัญาดงัต่อไปนี 'ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) สญัญาแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสัญญาหรือนบัแต่
วันแต่งตั 'งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที,มีการแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการ
แต่งตั 'งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

(2) สญัญาแต่งตั 'งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั 'งที,ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วัน 
ทําการนบัแต่วนัทําสญัญาดงักล่าว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั,งให้ผู้ มีหน้าที,ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั 'ง อาทิเช่น ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที,ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ  
และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที,ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั 'ง และ/หรือตามที,คณะกรรมการลงทุน 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

4.14) จดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที,เป็นสาระสําคญัเกี,ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที,
ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 'น รวมทั 'งจัดให้มีข้อมูลที,เป็น
สาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที,ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั 'น เพื,อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูจะมีสาระสําคญัตามที,
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมตัิให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนงัสือสรุปข้อมูลที,เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ,งให้ตลาดหลักทรัพย์แทน
การจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 'งนี ' ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื 'อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 'งหมดของกองทนุรวม ตามที,เห็นสมควร 

4.16) ปฏิบตัิหน้าที,อื,นๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที,ของบริษทัจดัการ 

26.1.3 เงื,อนไขการเปลี,ยนบริษัทจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปลี,ยนบริษัทจัดการได้เมื,อเกิดกรณีใดกรณีหนึ,งดังต่อไปนี ' และ/หรือเมื,อได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1) เมื,อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดให้เปลี,ยนบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยหากเป็นการเปลี,ยน
บริษัทจัดการภายใน 5 ปีแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายกองทุนจากบริษัทจัดการ
กองทุนใหม่เป็นจํานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจาก
กองทนุ 

อย่างไรก็ตาม หากการโอนย้ายดงักล่าวเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที,ของบริษัทจดัการและ
ทําให้กองทนุรวมเกิดความเสียหาย หรือไม่รักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามสมควร บริษัทจดัการจะ
ยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

2) ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที,ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมี
การแก้ไขพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั,ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว ทั 'งนี ' เนื,องจากการ
เปลี,ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ,มภาระหน้าที,แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที,ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที,ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั 'งนี ' บริษัท
จดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที,จะรับหน้าที,ต่อไปเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนัก่อนวนัที,ให้มีผลเป็นการสิ 'นสดุการปฏิบตัิหน้าที,ของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที,มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที,จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง และได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 'งนี ' ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั 'งบริษัท
จดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วนันบัจากวนัที,ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3) ในกรณีที,ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์หรือมีมติเปลี,ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การ
ดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทุนรวม หรือมีการเปลี,ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัสําคัญ (การเปลี,ยนแปลงรายชื,อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการเปลี,ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัในอตัราตั 'งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
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ทั 'งหมด) หรือกรณีอื,นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที,จะปฏิบตัิหน้าที,ต่อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที,ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั 'งนี ' บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที,จะรับหน้าที,ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
90 วนัก่อนวันที,ให้มีผลเป็นการสิ 'นสุดการปฏิบตัิหน้าที,ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอ
บริษัทจัดการรายใหม่ที,มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที,จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง และได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 'งนี ' ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีมติแต่งตั 'งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 180 วนันบัจากวนัที,ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที,บริษัทจดัการถูกเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ,ง
มีผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที,บริษทัจดัการได้ต่อไป  

ในการเปลี,ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที,กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยหากเป็นกรณี
การเปลี,ยนตวับริษัทจดัการตามที,กําหนดไว้ในข้อ 1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที,ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 'ง
บริษัทจดัการรายใหม ่อย่างไรก็ดี การปฏิบตัิหน้าที,ดงักล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วนันบัจากวนัที,ผู้ ถือหน่วยลงทุน
มีมติให้เปลี,ยนบริษัทจัดการ ทั 'งนี ' หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหา
บริษัทจดัการรายใหม่ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื,อเลิกกองทนุรวม โดยถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หรือ
หากเป็นกรณีที,บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 2) หรือข้อ 3) 
ข้างต้นนี ' บริษัทจดัการมีหน้าที,ต้องจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ที,มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 
180 วัน เพื,อเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แต่งตั 'งเป็นบริษัทจัดการ หากผู้ ที,บริษัทจดัการเสนอชื,อ
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน
ระยะเวลา 180 วันนับจากวนัที,ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

ทั 'งนี ' ในการปฏิบตัิหน้าที,ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้
เปลี,ยนบริษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ในข้อ 1) หรือภายหลงัจากวนัที,มีผลเป็นการสิ 'นสุดการปฏิบตัิหน้าที,ของ
บริษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ในข้อ 2) และข้อ 3) บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามอตัราที,ระบไุว้ในโครงการจนถงึวนัสดุท้ายของการปฏิบตัิหน้าที,บริษัทจดัการ 

26.2 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ' 

1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที,เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที,กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั 'งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที,ทําขึ 'นกบับริษัทจดัการ 
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2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินต่างๆ ที,กองทุนรวมจะพึงได้รับจากการจัดตั 'งและ
ดําเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินจองซื 'อหน่วยลงทุน เงินปันผลจากการลงทุนในหน่วยลงทุน และดอกเบี 'ย
จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื,นใดของกองทุนรวมและนําเข้าไว้ใน
บญัชีเงนิฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของกองทนุรวมอื,นๆ ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์  

3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ เปลี,ยนแปลง จําหน่าย โอนหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินต่างๆ เอกสารสิทธิ 
หนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือเอกสารการครอบครองหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ,งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทั 'งนี 'ให้เป็นไปตามคําสั,งของบริษัทจดัการ  

ในการแก้ไขหรือเพิ,มเติมรายละเอียดต่างๆ ในสญัญาที,เก็บรักษาไว้ที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะจดัให้
มีทนายความหรือที,ปรึกษากฎหมายในการดูแลและให้คําแนะนําในการแก้ไขหรือเพิ,มเติมสัญญาเพื,อดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื,อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุรวม จ่ายเงินปันผล เงินจากการลดจํานวนเงินทุน
ที,เรียกชําระแล้ว หรือจากการลดทนุตามคําสั,งของบริษัทจดัการ  

5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การรับเงิน 
ปันผล และดอกเบี 'ย และการเปลี,ยนแปลงอื,นใดที,มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวม โดยทนัทีที,
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที,จะต้องปิดโอนหรือกําลังอยู่ใน
ระหว่างทําการปิดโอนในชื,อของกองทนุรวม เพื,อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การรับเงินปันผล
จากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ดอกเบี 'ย และอื,นๆ  

7) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัต่อไปนี ' และส่งให้แก่บริษัทจดัการ 

7.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั,งของบริษัทจัดการเกี,ยวกบัการรับมอบ ส่ง
มอบ เปลี,ยนแปลง จําหน่าย โอนสญัญาและจําหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผลจากการลงทุนในหน่วย
ลงทนุ ดอกเบี 'ย และอื,นๆ  

7.2 จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที,รับฝากไว้  

7.3 จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน
รวมที,รับฝากไว้  

7.4 รายงานเป็นรายวนัเกี,ยวกบัเงินลงทนุของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพ
ของหลกัทรัพย์พร้อมคํานวณดอกเบี 'ยค้างรับ (ถ้ามี)  

7.5 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี 'ค่าซื 'อหลกัทรัพย์และลูกหนี 'ค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั (ถ้ามี)  

7.6 รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

7.7 รายงานเงินปันผลจากการลงทนุในหน่วยลงทนุค้างรับของกองทนุรวม  
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8) เก็บรักษาเอกสารสําคญัของกองทนุรวม 

8.1 โฉนดที,ดินหรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์  

8.2 สญัญาซื 'อขาย/สญัญาเช่า/สญัญาโอนสิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์  

8.3 สําเนารายงานการประเมินค่า  

8.4 เอกสารสําคญัอื,นๆ ที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวม  

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเก็บรักษาโฉนดที,ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิdในอสังหาริมทรัพย์นั 'น ตามที,บริษัท
จดัการได้จดัให้ทนายความหรือที,ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์แล้ว 

9) จดัให้มีการดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัต่อไปนี ' 

(i) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที,ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ii) ทกุ 1 ปีนบัแต่วนัที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั 'งก่อนแล้วเสร็จ ทั 'งนี ' ค่าใช้จ่ายที,เกิดจากการตรวจสอบ
ทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม 

10) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที,เริ,มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั 'น 

11) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที,ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัสําคญั 

12) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื,อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ
เปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 'น อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั 

13) ตรวจสอบการซื 'อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการ
และหลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

14) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนที,บริษัทจัดการได้
คํานวณไว้และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื,อเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดแล้ว  

15) ให้ความเห็นเกี,ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจดัการเพื,อประกอบกับข้อมูลอื,นๆ ที,บริษัทจดัการเป็น 
ผู้จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ 'นปีบญัชีนั 'น  

16) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที,ตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดย
เคร่งครัด หากบริษทัจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที,บริษัทจดัการกระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที,ตามมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ หรือไม่ปฏิบตัิตามรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี,ยวกับ
เรื,องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั 'งแต่วันที,ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักล่าว  
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17) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที,ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั 'งนี ' เพื,อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 'งปวง หรือเมื,อได้รับคําสั,งจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื,อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวม  

18) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดย
เคร่งครัดตลอดจนกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้องและข้อกําหนดและเงื,อนไขที,ระบไุว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ  

19) ในกรณีที,มีการเลิกโครงการ เมื,อเลิกโครงการแล้วหน้าที,ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ 'นสุดเมื,อผู้ ชําระบญัชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที,การชําระบญัชียังไม่สิ 'นสุด 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าที,ต่างๆ ดงันี ' 

(ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม  

(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที,ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 

20) ปฏิบตัิหน้าที,อื,นตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที,ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

26.3 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของที,ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) 

26.3.1 ที,ปรึกษามีสิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ' 

1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที,ที,ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการให้คําปรึกษาที,ได้ตกลง
กนั 

2) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี,ยวกับการซื 'อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพื,อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

3) หน้าที,อื,นใดตามที,ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาที,ได้ตกลงกนั 

26.3.2 ที,ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) มีสิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ' 

1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที,ที,ปรึกษาทางการเงนิจากกองทุนรวมตามสญัญาบริการให้คําปรึกษา
ทางการเงินที,ได้ตกลงกนั 

2) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี,ยวกบัการจดัตั 'งกองทนุรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื,อ
การลงทนุ รวมถึงการเพิ,มทนุ  

3) หน้าที,อื,นใดตามที,ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาทางการเงินที,ได้ตกลงกนั 

26.3.3 ที,ปรึกษาอื,นของกองทนุรวมมีสิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ' 

1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที,ที,ปรึกษาอื,นจากกองทนุรวมตามสญัญาบริการที,ได้ตกลงกนั 

2) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื,อประโยชน์ในการจดัตั 'งและจดัการกองทนุรวม 
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3) หน้าที,อื,นใดตามที,ระบใุนสญัญาบริการที,ได้ตกลงกนั 

26.4 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ' 

1) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที,ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตั 'งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที,ทําขึ 'นระหว่างกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2) ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในแต่ละวนัให้อยู่ในสภาพที,ดีอยู่เสมอ และพร้อมที,จะหา
ผลประโยชน์ตลอดเวลา 

3) จดัเก็บรายรับและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนและทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยว้อง เช่น จดัหา 
ผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวม เป็นต้น 

4) ปฏิบัติหน้าที,อื,นใดตามที,ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั 'งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และตามที,กฎหมายหลักทรัพย์
กําหนดให้เป็นหน้าที,ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

26.5 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที,เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที,ได้ตกลงกนั 

2) ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะ
ลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

3) หน้าที,อื,นใดตามที,ระบใุนสญัญาบริการที,ได้ตกลงกนั 

27. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที2เรียกเก็บจากผู้สั2 งซื 
อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม 

27.1 ค่าธรรมเนียมที,เรียกเก็บจากผู้สั,งซื 'อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ไม่มี 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท ต่อผู้ รับโอน 1 ราย โดยผู้ โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัที,ยื,นใบคําขอโอน
หน่วยลงทนุ  

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

ตามอตัราที,ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บ โดยหักจากจํานวนเงินที,จะโอนเข้าบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุนั 'นๆ  

(4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมที,สูญ
หาย บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบบั 

(5) อื,นๆ ระบ ุ

(5.1) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยลงทนุกบันายทะเบียนหน่วยลงทนุ ตามอตัราที,นายทะเบียน
หน่วยลงทนุกําหนด 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 89 

(5.2) ค่าใช้จ่ายอื,นๆ ที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที,จ่ายจริง 

อตัราค่าธรรมเนียมที,เรียกเก็บจากผู้สั,งซื 'อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นอตัราที,รวมภาษีมูลค่าเพิ,ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื,นใดทํานองเดียวกนัแล้ว  

27.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากกองทนุรวม  

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะคิดค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมสําหรับการปฏิบตัิหน้าที,ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน การ
ออกไปตรวจสอบการซื 'อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั 'งการออกไปปฏิบตัิหน้าที,
ตรวจสอบทรัพย์สินตามความจําเป็นเพื,อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอตัรา 10,000 บาท/วนั (รวมค่าพาหนะแล้ว) และนอกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอตัรา 10,000 บาท/วนั (ไม่รวมค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะ
เรียกเก็บตามจริง) ทั 'งนี ' ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที,พกั ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิ,มต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
การคดัสําเนาเอกสารสิทธิในอตัราที,จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั 'ง (ถ้ามี) ทั 'งนี ' อตัราดงักล่าวจะไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายของที,ปรึกษากฎหมายหรือที,ปรึกษาอื,นๆ ที,แต่งตั 'งโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวผู้ดแูลผลประโยชน์จะเป็นผู้ รับภาระเอง  

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีการเปลี,ยนแปลงโดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขรายละเอียดโครงการ หากค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์อนัเกี,ยวกบัการให้บริการตามสญัญานี 'ต้อง
เพิ,มขึ 'นหรือลดลงเนื,องจากการเปลี,ยนแปลงเพิ,มขึ 'นหรือลดลงของอตัราและ/หรือวิธีการเรียกเก็บของค่าบริการ
ที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องจ่ายแก่บคุคลภายนอกอนัจําเป็นที,จะทําให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถให้บริการตาม
สญัญานี 'ได้ เช่น ค่าบริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น แต่ทั 'งนี ' ค่าบริการที,
เพิ,มขึ 'นหรือลดลงไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของที,ปรึกษากฎหมายหรือที,ปรึกษาอื,นๆ ที,แต่งตั 'งโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ที,จะกําหนดขึ 'น จะต้องเป็นอตัราที,ได้รับการยินยอม
จากบริษัทจดัการ 

(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(4) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   

ตามที,จ่ายจริง ทั 'งนี ' ในกรณีที,บริษัทจัดการมีการแต่งตั 'งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ,ม (Incentive fee) รวมสูงสุดจะต้องไม่เกินอตัราร้อยละ 4.50 
ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อปี 
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(5) ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาทางการเงิน  

ตามที,จ่ายจริง ทั 'งนี ' ในกรณีที,บริษัทจัดการมีการแต่งตั 'งที,ปรึกษาทางการเงิน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที,
ปรึกษาทางการเงินในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(6) คา่ธรรมเนียมที,ปรึกษาของกองทนุรวม 

ตามที,จ่ายจริง ทั 'งนี ' ในกรณีที,บริษัทจัดการมีการแต่งตั 'งที,ปรึกษาของกองทุนรวม จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที,
ปรึกษาของกองทนุรวมในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(7) ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้  

(8) ค่าเบี 'ยประกนัภยั 

ไม่มี (ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบการชําระค่าเบี 'ยประกนัภยั) 

(9) ค่าเบี 'ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ 

ค่าเบี 'ยประชุมของกรรมการ ในกรณีที,มีการจัดประชุม ตามที,จ่ายจริง ในจํานวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน 
หรือจํานวนอื,นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

(10) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย 

(10.1) ในช่วงเสนอขายครั 'งแรก : 

ตามที,จ่ายจริง แต่จะไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ,งจะเรียกเก็บตามที,จ่ายจริงตอนต้นโครงการทั 'งจํานวน โดย
ในทางบญัชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั 'งจํานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี,ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที,จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั 'น ๆ ทั 'งนี ' การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที, กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง 
ประเทศไทย 

(10.2) หลงัการเสนอขายครั 'งแรก : 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ที,เกิดขึ 'น
ภายหลงัการจดัตั 'งกองทนุรวม ตามที,จ่ายจริง แตจ่ะไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปีบญัชี ยกเว้นในกรณีที,มีการ
เพิ,มเงินทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะเพิ,มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์ เฉพาะช่วงที,มี
การเพิ,มเงนิทนุครั 'งละไม่เกิน 3 ล้านบาท 

(11) อื,นๆ ระบ ุ

(11.1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั 'ง
กองทนุรวม ค่าธรรมเนียมการยื,นคําขอจดัตั 'งและจดัการกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมในการยื,นขอจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าที,ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที,เกี,ยวข้องโดยตรงกับกองทุนรวม 
ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวม เช่น การเตรียมและจัดทําเอกสาร
สัญญาและค่าแปลเอกสาร ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หรือประกาศที,สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเกี,ยวเนื,องจากการดําเนินการตามที,
กฎหมายหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง  

(11.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ จัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี 'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ
แบบฟอร์มต่างๆ ที,เกี,ยวกับกองทุนรวม เช่น ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบจองซื 'อหน่วยลงทุน ใบ
หน่วยลงทนุ รวมทั 'งค่าใช้จ่ายอื,นๆ อนัเกี,ยวเนื,องกบังานทะเบียน เช่น ค่าใช้จ่ายในการนําส่งใบหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสารสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นต้น 
ตามที,จ่ายจริง  

(11.3) ค่าจัดทําและจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หนังสือโต้ตอบ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ รายงานต่างๆ ถึง 
ผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง ที,บริษัทจดัการดําเนินการหรือมีหน้าที,
ดําเนินการตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด
หรือเป็นการดําเนินงานที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวมโดยตรงรวมถงึค่าลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 
ตามที,จ่ายจริง  

(11.4) ค่าใช้จ่ายอันเกี,ยวเนื,องจากการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการ การเพิ,มเงินทุน หรือการลดเงินทุน และ
ค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุน การทําเอกสารแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,
เกิดขึ 'นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง  

(11.5) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบญัชีกองทนุรวมกบัธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที,ธนาคารเรียกเก็บ ค่า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าสมดุเช็ค เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง  

(11.6) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที,เกิดจากการจ่ายเงินปันผล การเพิ,มเงินทุนและ/หรือการลดเงินทุน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 'อหน่วยลงทุนในกรณีเพิ,มทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีที,มี
การลดเงินทุนและ/หรือจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมการออกเช็คหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้า
บญัชีให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าบริการเตรียมการจดัส่งเช็ค ค่าซองจดหมาย 
ค่าไปรษณียากรสําหรับส่งเอกสารต่างๆ หรือหนงัสือติดต่อกับบุคคลที,เกี,ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื,นใด
ที,เกิดจากการจ่ายเงินปันผล การเพิ,มเงินทนุและ/หรือการลดเงนิทนุ เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง 

(11.7) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายอื,นๆ ในการสอบบญัชี ตามที,จ่ายจริง 

(11.8) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชีกองทุนรวมจนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที,จ่ายจริง   

(11.9) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินสําหรับการประเมินค่า ในอตัราที,บริษัทจัดการเห็นสมควร
และตามที,จ่ายจริง  

(11.10) ค่าใช้จ่ายอื,นใดที, เกี,ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ จัดจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตวัแทน (Agent or Property Broker) (ถ้ามี) ที,ทําหน้าที,
ทางการตลาด เช่น ดําเนินการซื 'อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือดําเนินการด้าน
การตลาด ในอัตราที,บริษัทจัดการเห็นสมควร และตามที,จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่า



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเอ็มเอฟซี อนิดสัเตรียล อนิเวสเมนท์ 92 

ทรัพย์สินที,ซื 'อหรือขาย หรือในกรณีการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม จะคิดในอตัราที,จ่ายจริง 
แตจ่ะไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ค่าเช่าต่อระยะเวลาการเช่า 

(11.11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวกับภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื,นที,เกี,ยวข้องตามอัตราที,กฎหมาย
กําหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที,เกี,ยวข้องกบัหน่วยราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ค่าธรรมเนียมการจดจํานองหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ ค่าอากร
แสตมป์ ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีบํารุงท้องที, ภาษีป้าย หรือภาษีอื,นใดในทํานองเดียวกนั
ที,เกิดจากการซื 'อ เช่า จําหน่าย หรือโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
ตามที,จ่ายจริง 

(11.12) ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาอื,นของกองทนุรวม เช่น ค่าที,ปรึกษากฎหมาย เกี,ยวกบัการตรวจสอบสินทรัพย์
และหนี 'สิน (Due Diligence) ค่าทนายความ ค่าจ้างวิศวกร ตรวจสอบโครงสร้างของอาคารและ
ประเมินคณุภาพงาน เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง 

(11.13) ค่าใช้จ่ายในการต่อเติม เปลี,ยนแปลง ซอ่มแซม ตกแต่งใหม ่ปรับปรุงให้ดีขึ 'น ทั 'งนี ' รวมถึงการซื 'อใหม่ 
ซื 'อทดแทนอุปกรณ์ต่างๆ เครื,องใช้อื,นใดที,จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจหรือทําประการใดๆ เกี,ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื,อให้อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ใน
สภาพที,ดีและมีความพร้อมที,จะหาผลประโยชน์  

(11.14) ค่าใช้จ่ายที, เกิดขึ 'นเนื,องจากการออกไปตรวจสอบการซื 'อ เช่า จําหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการ โดยคิดค่าที,พัก ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในอตัรามาตรฐานภายในของบริษัทจดัการ และค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ 'นตามที,
จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เป็นต้น  

(11.15) ค่าใช้จ่ายในการประกันภยั ดูแลและ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกนัวินาศภยั (ถ้ามี) และ/หรือค่าเบี 'ยประกนัภยัอื,นใดที,เกี,ยวเนื,องกบักองทนุรวม ตามที,จ่ายจริง 

(11.16) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ใดๆ ที,เกี,ยวกบัการซื 'อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื,น
หรืออสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่านายหน้าซื 'อขายหลกัทรัพย์ที,ซื 'อหรือขายเพื,อประโยชน์ใน
การจดัการกองทุนรวม (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องกบัการซื 'อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การโอนหลกัทรัพย์หรืออสงัหาริทรัพย์ เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง  

(11.17) ค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ 'นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื,อการรับชําระหนี 'ใดๆ 
ของกองทุนรวม รวมทั 'งค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื,อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามที,จ่ายจริง  

(11.18) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที,ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที, 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื,อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั 'งปวง หรือเมื,อได้รับคําสั,งจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที,จ่ายจริง  

(11.19) ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมคณะกรรมการลงทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุและ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชมุ เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง 
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(11.20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายที,เกิดขึ 'นอนัเนื,องมาจากการดําเนินงาน
ของกองทนุรวม ตามที,จ่ายจริง ยกเว้น ความเสียหายนั 'นเกิดจากการทจุริต ประมาทเลินเล่อ หรือโดย
เจตนาของบริษัทจดัการเอง  

(11.21) ค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที,กองทุน
รวมมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที,ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื,อนไข 
และวิธีการจดัตั 'งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศที,เกี,ยวข้อง ตามที,จ่ายจริง  

(11.22) ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าที,ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื,นใดที,เกิดขึ 'นแก่บริษัท
จดัการ ตามที,จ่ายจริง อนัเนื,องมาจากการที,บริษัทจัดการถูกบุคคลอื,นใดเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือให้
ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บคุคลนั 'น ซึ,งเกิดจากการลงทนุใดๆ ในทุกกรณีที,เกิดจาก
การปฏิบตัิหน้าที,โดยชอบของบริษัทจดัการ  

(11.23) ค่าใช้จ่ายอื,นๆ ที,เกี,ยวเนื,องจากการจดัการกองทนุรวม เช่น ค่าเสียหายอนัจะเกิดจากภยัธรรมชาติ ภยั
จากสงครามกลางเมือง เป็นต้น ตามที,จ่ายจริง 

(11.24) ค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ 'นจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพื,อเป็นหลักประกนัการลงทุนของกองทุนรวม 
ตามที,จ่ายจริง 

ทั 'งนี ' ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) – (11) ข้างต้น เป็นอตัราที,ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ,ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื,นใดในทํานองเดียวกัน อนัเนื,องมาจากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าว
ข้างต้น จะถือเป็นภาระของกองทนุรวม  

บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมตาม (1) - (3) จากกองทนุรวมเป็นรายเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนั
สุดท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนโดยการตัดจ่ายจาก
บญัชีของกองทนุรวม ทั 'งนี ' บริษัทจดัการจะจ่ายภายใน 20 วนัทําการแรกของเดือนถดัไปหลงัจากวนัคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมในวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที,ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายจะคิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
สิ 'นเดือนก่อนเกิดค่าใช้จ่าย 

สําหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม (4) ถึง (11) จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวนที,จ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีบริษทัจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทั 'งจํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลี,ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที,จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั 'นๆ ทั 'งนี ' การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที,
กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

27.3 การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อตัราที,ระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ,ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราที,ระบุไว้ในข้อ 27. “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากผู้ สั,งซื 'อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” นี ' โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ,มเติมโครงการ หากจํานวนค่าธรรมเนียมภายหลงัการเพิ,ม/ลด/ยกเว้น คิดเป็นอตัราไม่เกินตามที,ระบุไว้ใน
โครงการ 
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อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บเพิ,มหรือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี ' บริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศไว้ ณ ที,เปิดเผยของบริษทัจดัการ 

(2) การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าอตัราที,ระบไุว้ในโครงการ 

ในกรณีเพิ,มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าที,ระบุในข้อ 27.1 และข้อ 27.2 บริษัทจัดการจะกระทํา
เมื,อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมด โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตามวธีิการดงัต่อไปนี ' 

(2.1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและ 

(2.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจัดการทกุแห่ง 

28. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทนุ 

28.1 บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ณ วนั
สดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แล้วแต่กรณี ทั 'งนี ' มูลค่าที,คํานวณได้ดงักล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคํานวณมูลค่าดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี,ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ,งโดยมี
รายละเอียดตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

28.2 การคํานวณและประกาศมูลค่าตามข้อ 28.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ' 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
และประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี,ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งที,ห้าทิ 'ง 

ในกรณีที,มีผลประโยชน์เกิดขึ 'นจากการคํานวณตามวรรคหนึ,ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั 'นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม 

28.3 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 28.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั และปิดประกาศไว้ใน
ที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั 'งเปิดเผยชื,อ 
ประเภทและที,ตั 'งอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมได้มาจากลงทนุด้วย 

28.4 ในกรณีที,มีเหตุการณ์หรือการเปลี,ยนแปลงใดๆ ที,เกิดขึ 'นภายหลังจากวนัที,คํานวณตามข้อ 28.1 อนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการ
เปลี,ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.3 และหากเหตุการณ์หรือการเปลี,ยนแปลงดงักล่าว
เกิดขึ 'นภายหลงัจากวนัที,มีการเปิดเผยตามข้อ 28.3 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื,องดังกล่าวโดยพลนั 

28.5 ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม บริษทัจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัต่อไปนี ' 
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(1) อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะใช้ราคาที,ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 'งล่าสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
รวมครั 'งแรก บริษัทจดัการจะใช้ราคาที,ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(2) ทรัพย์สินอื,น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื,อนไขเพิ,มเติม 

ไม่มี 

29. การจัดทาํรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

29.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวนัสิ 'นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก ่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต ่
วันสิ 'นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

29.2 รายงานการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที,เป็นสาระสําคญัเกี,ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที,
ลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั 'น รวมทั 'งจัดให้มีข้อมูลที,เป็นสาระสําคัญ
ดงักล่าวไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษทัจดัการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัที,ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั 'น เพื,อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ 
โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสาระสําคญัตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที,เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ,งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการ
จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 'งนี ' ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื 'อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

29.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ที,ยงัสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที,กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของ
การก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที,ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที,ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทั 'งนี ' บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย   

เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการ
จะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
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30. การประเมินค่าทรัพย์สนิและการสอบทานการประเมนิค่าทรัพย์สิน 

30.1 บริษัทจดัการจะแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2 รายเพื,อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณีดงัต่อไปนี ' 

(1) ก่อนที,จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ก่อนที,จะจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

30.2 บริษัทจดัการจะแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื,อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณีดงัต่อไปนี ' 

(1) ทกุ 2 ปีนบัแต่วนัที,มีการประเมินค่าเพื,อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 'นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ทั 'งนี ' ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที,บริษัทจดัการได้รับการแจ้ง
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

30.3 บริษัทจดัการจะแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื,อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปีนบัแต่วนัที,
มีการประเมินค่าครั 'งล่าสุดไปแล้ว 

30.4 ในการแต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื,อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจดัการจะ
แต่งตั 'งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ,งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครั 'งไม่ได้ 

30.5 บริษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน พร้อม
ด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที,เกี,ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนัและให้สํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที,ได้รับ
รายงานดงักล่าว 

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที,สิ 'นสดุรอบบญัชี วนัที, 31 เดือน ธนัวาคม 

วนัที,สิ 'นสดุรอบบญัชีครั 'งแรก วนัที, 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

32. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1 สิทธิในการรับเงินปันผล 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที,จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที,
ระบไุว้ในโครงการนี ' 

32.2 สิทธิในการลงมติเพื,อแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื,อทําการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
โดยเป็นไปตามเงื,อนไขและหลักเกณฑ์ที,กําหนดไว้ในโครงการนี ' บริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือ
วิธีการจดัการกองทนุรวม เมื,อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้แล้วทั 'งหมดของกองทุนรวม 

ทั 'งนี ' การแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
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32.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื,อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายมีสิทธิที,จะได้รับเงินคืนตามสดัส่วนการลงทนุ หากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษัทจดัการ
จะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบัญชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการ
จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 'สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื,น 
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเฉลี,ยตามจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายแล้วได้ทั 'งหมดของกองทนุรวม 

32.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั 'งนี 'จะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเงื,อนไข และหลกัเกณฑ์ที,ระบุไว้
ในโครงการนี ' 

32.5 สิทธิประโยชน์อื,นๆ 

32.5.1 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,
บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด 

32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื,อลงมติเกี,ยวกบัการดําเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเกี,ยวกบัการบริหารจดัการกองทนุรวมตามที,กําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เงื,อนไขและหลกัเกณฑ์ที,กําหนดไว้ในโครงการนี ' และการนบัมติดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,
ระบุไว้ในโครงการนี ' 

32.5.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื,อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที,จะได้รับเงินคืนเมื,อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,ระบุไว้ในโครงการ 

33. การแก้ไขเพิ2มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที,เกี,ยวข้องจะกําหนดเป็นอย่างอื,น การแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการจะเป็นดงันี ' 

33.1 การแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

33.2 ในกรณีที,การแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที,ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มีมติให้แก้ไข 

33.3 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ,นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที,ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที,ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้แก้ไขเพิ,มเติม แล้วแต่กรณี  

เมื,อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขเพิ,มเติมโครงการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
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34. การเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเมื,อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ,งหรือหลายเหตุการณ์ดงันี ' 

34.1 เมื,อกองทนุรวมมีผู้ถือหน่วยลงทนุน้อยกว่า 35 ราย ทั 'งนี ' ภายในวนัทําการถดัจากวนัที,ทราบเหตดุงักล่าว 

34.2 เมื,อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ,ากว่า 500 ล้านบาท เมื,อคํานวณจากมูลค่าที,ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุน
รวมในวนัทําการถดัไป เว้นแต่เป็นกองทนุรวมที,ลงทนุเฉพาะในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

34.3 เมื,อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที,ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที,บริษัทจัดการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนเพื,อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพิ,มเติม แต่ไม่สามารถลงทนุเพิ,มเติมนั 'นได้ โดยบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อ 23.4 แล้ว 

34.4 เมื,อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทนุซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของกองทุน
รวม 

34.5 เมื,อครบอายุโครงการ (ถ้ามี) 

เงื,อนไขเพิ,มเติม 

- มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 34.4 คือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,ง
หนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้บงัคบัข้อจํากดัสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทนุตามที,กําหนดไว้ในข้อ 8 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” 

- เมื,อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตใุห้ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุน
รวมขาดสภาพคล่อง กองทนุรวมไม่สามารถดํารงสดัส่วนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถ
หาบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื,นมารับหน้าที,แทนได้ในระยะเวลาตามที,ระบุในข้อ 26.1.3 “เงื,อนไขการ
เปลี,ยนบริษทัจดัการ” และข้อ 13.2 “เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” เป็นต้น 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้เลิกกองทุนรวมได้ เมื,อบริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุน มีมูลค่า
รวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วนัสิ 'นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ หรือ
มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที,คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื 'ออสงัหาริมทรัพย์
บางรายการที,กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับ
อสังหาริมทรัพย์ที,กองทุนคาดว่าจะลงทุนจนเป็นเหตุให้กองทุนไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์จะลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เป็นต้น 

- ในกรณีที,บริษัทจัดการได้รับคําสั,งให้เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั,งศาล เป็นต้น และ/หรือในกรณีที,หากปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 26.1.1 5) “สิทธิในการ
ดําเนินการจดัการ” หรือข้อ 26.1.3 “เงื,อนไขการเปลี,ยนบริษัทจดัการ” 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี2ยเงินและหรือทรัพย์สินอื2นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื2อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม 

เมื,อเลิกกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีเพื,อ
ทําหน้าที,จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม ชําระภาระหนี 'สินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี,ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั 'ง 
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ทําการอย่างอื,นที,จําเป็นเพื,อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ 'น ทั 'งนี ' ตามหลกัเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด เมื,อชําระบญัชีเสร็จสิ 'นแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู ่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิdของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื,อนไขเพิ,มเติม 

ไม่มี 

36. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 

37. การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที,บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี,ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกนัภยัความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี,ยนให้บริษัทจัดการรายอื,นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วันที,บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถงึการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั 'งนี ' หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีที,มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ 'นจากการเปลี,ยนแปลงบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที,กําหนด บริษัท
จดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 

38. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดร้องขอให้มีการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุ  

39. อื2นๆ 

39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื,อกองทุนรวมจากบุคคลที,เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื,องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักล่าวในการจดัการกองทนุรวมได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ' 

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที,รับไว้นั 'นต้องเป็นทรัพย์สินที,มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี,ยวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที,แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 'นบ่อยครั 'งเกินความจําเป็นเพื,อให้
กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ,งให้แก่กองทุนรวมที,อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที,อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั 'นด้วย ทั 'งนี ' 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี,ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 


