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หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี - นิชดาธานี
จัดการโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
หนวยลงทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี”
มูลคาโครงการ
710,000,000 บาท
จํานวน
71,000,000 หนวย
มูลคาที่ตราไวหนวยละ
10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
13 – 29 มิถุนายน 2548

คําเตือน

การลงทุนในหนวยลงทุนยอมมีความเสี่ยงควบคูไปกับผลตอบแทน
กอนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนอยางรอบคอบ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และควรเก็บไวเปนขอมูลตอไปในอนาคต
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2548
(โปรดเก็บหนังสือชี้ชวนนี้ไวเปนคูมือ)

หัวเรื่อง

สารบัญ
หัวเรื่อง
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของ
หนวยลงทุนที่เสนอขาย และมูลคาขั้นต่ําในการสั่งซื้อ
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงคของโครงการ
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
4. หลักเกณฑการลงทุน
4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
4.2 การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
5. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
6. การโอนหนวยลงทุน
7. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
8. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทุนรวม
8.1 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน
8.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน
8.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม
9. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
10. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน
11. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย
12. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของตัวแทน
13. การแตงตั้ง และสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี)
13.1 องคประกอบ
13.2 รูปแบบการตัดสินใจ
13.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
14. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี)
15. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)
16. บริษัทประเมินคาทรัพยสิน (ถามี)
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17. การขายหนวยลงทุน
17.1 การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
17.2 การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
18. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
19. การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุนรวม
20. การออกและสงมอบเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
20.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
20.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
21. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน
ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) และผูบริหารอสังหาริมทรัพย
21.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
21.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
21.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี)
21.4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
22. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม
22.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
22.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
23. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน
และมูลคาหนวยลงทุน
24. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน
25. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
26. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม
27. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
28. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
29. การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
30. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
31. การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
32. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
33. อื่นๆ
ภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
คําจํากัดความ :
ในเอกสารฉบับนี้ เวนแตเนื้อความจะแสดงใหเห็นเปนความหมายอยางอื่น คําจํากัดความตางๆ ใหมีความ
หมายตามที่ไดใหไวดังตอไปนี้
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่
ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว

การประเมินคา หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชนโดยเปนการประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่น
ของการใชประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งการสํารวจ
ทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน หมายถึง บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน
การสอบทานการประเมินคา หมายถึง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสิน
รายงานการประเมินคา หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
การประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินเปนผูลงลาย
มือชื่อในรายงานดังกลาว

บริษัทหรือบริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

รายไดประจํา หมายถึง รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจากการใหบุคคลอื่น
ใชอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาเชา คาบริการ เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได
ดังกลาวดวย

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ตัวแทนหรือตัวแทนสนับสนุน หมายถึง บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งใหเปนตัวแทนในการจําหนายหนวยลงทุน
ที่บริษัทจัดการจะแตงตั้งในโอกาสตอไป
ผูจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่บริษัทจัดการตั้งใหเปนผูทําหนาที่ขายหนวยลงทุน
การบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดีและ
พรอมที่จะใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลาตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย

ตลาดหลักทรัพยฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ
บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อหรือเชา
ที่ปรึกษา
หมายถึง
อสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม
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4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8

(2) ผูมีสิทธิในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางตามสัญญาซึ่งทําไวกับผูมีกรรมสิทธิ์ตาม
โฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
โดยจัดใหมี
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของ
บุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความ
เสียหายเชนวานั้น บริษัทจัดการจะเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยระบุไวใน
หนังสือชี้ชวนถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผูมี
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
บอกเลิกสัญญา
บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อใหไดมาหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) กอนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทาย
กอนสิ้นอายุโครงการ
(2) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวม หรือ
(3) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปน
และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยกําหนดเอาประกันตลอด
ระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น และใหกอง
ทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
ราคาซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
(1) บริษัทจัดการจะซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยในราคาที่ไมสูงกวาราคาที่ไดจากรายงาน
การประเมินคาสูงสุดเกินรอยละ 5 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว
ทั้งนี้ ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้ง 2 รายตอง
ตางกันไมเกินรอยละ 15 ของราคาที่ต่ํากวา
(2) หากบริษัทจัดการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาในราคาที่ต่ํากวาราคาที่ไดจากรายงาน
การประเมินคาสูงสุดเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว
บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่จําหนายหรือโอนสิทธิการเชาในราคาดัง
กลาวตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตามขอ 4.1.8 (1) และ (2) จะจัด
ทําขึ้นลวงหนากอนการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ไมเกิน 6 เดือน
บริษัทจัดการจะไมซื้อหรือเชาที่ดินวางเปลา เวนแตจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดราย
ไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในกรณีที่เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน บริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบริษัทในเครือของบุคคลดัง
กลาวเปนเจาของหรือมีทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อได
รับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการ
บริษัทจัดการจะไมซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่มีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้น
เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะไมซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่อยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิเพื่อประโยชนแก
บุคคลอื่น เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
(1) บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไดเฉพาะการให
เชาพื้นที่โดยตรง การใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผล
ประโยชน หรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะที่ใกลเคียงกันตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเกิดรายได
ประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(ก) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ
(ข) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม หรือเมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.2 การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
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(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตั๋วเงินคลัง
(3) พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก
(4) เงินฝากธนาคาร
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก
(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร
สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เปนผูออกหรือเปนผูรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย
(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
กองทุนรวมตลาดเงิน
(8) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวมหรือระยะเวลาที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด การลงทุนในทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7)และ (8) บริษัทจัดการ
จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและตราสารแหงหนี้ทุกประเภทที่นิติบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูออก
หรือผูรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมี
มูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
5. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
5.1 ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย หากกองทุนรวมลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินหนึ่งในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะนับรวม
จํานวนหนวยลงทุนและมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวของดวย
หากบริษัทจัดการยินยอมหรือมีสวนรูเห็นใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหนวย
ลงทุนเกินสัดสวนตามวรรคหนึ่งโดยอาศัยชื่อของบุคคลอื่น สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่ง
เลิกกองทุนรวมได
5.2 กอนการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งจะมีมูลคาเกินหนึ่งใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว บริษัทจัดการตอง
ตรวจสอบมิใหผูถือหนวยลงทุนซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหนวยลงทุน
เกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะนับรวม
จํานวนหนวยลงทุนและมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวของดวย
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5.3 การพิจารณาวาบุคคลใดเปนบุคคลที่เกี่ยวของตามขอ 5.1 และ 5.2 ใหเปนไปตามประกาศสํานัก
งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
วาดวยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
6. การโอนหนวยลงทุน
กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองอยูภายใตขอกําหนดตามขอ 5 และหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วิธีการโอนหนวยลงทุน
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบุคคลอื่น
(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได
2) วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
ผูรับโอนลงลายมือชื่อในแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย โดยผูโอนและผูรับโอนลงลายมือชื่อ
สลักหลังหนวยลงทุนที่จะโอน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะบันทึกการโอนและลงทะเบียนผูรับโอน
เปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับหนวยลงทุนจาก
ผูรับโอน บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท ตอผูรับโอน 1 ราย ซึ่งอัตราคา
ธรรมเนียมดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในโอกาสตอไป
หนวยลงทุนเมื่อไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือเขาทําการซื้อขาย
ในบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด แลว การโอนหนวยลงทุนจะเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
7. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุน
รวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใช
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการจัด
การกองทุนรวมในกรณีที่ผูออก
ตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
7.1 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย กอนการรับชําระหนี้
ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
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โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้
ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้
มูลคาของทรัพยสิน
ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
7.2 เมื่อไดรับทรัพยสนิ มาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
ดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได ทั้งนี้ หากทรัพยสินดังกลาวเปน
อสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดตามหลัก
เกณฑที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการ
อาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
8. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทุนรวม
8.1 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887
8.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
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(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา
90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว
อันเปนสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน
อาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด และบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนทั้งสองฝาย
ไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศดังกลาว
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนและ
ผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน อยางไรก็ดี หากภายหลังจากระยะเวลา 90 วันดังกลาว บริษัทจัด
การยังไมสามารถแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมได แมจะไดใชความพยายามแลว ผูดูแลผล
ประโยชนตกลงปฏิบัติหนาที่ตอไปอีก 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 30 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผู
ดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอก
กลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของกับกองทุนไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน
หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผู
ดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผล
ประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดัง
กลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น
หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
บริษัทจัดการจะขอ
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อนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
รายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
(7) เมื่อสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะไดรับคาตอบแทนตามที่
กําหนดไวในโครงการ จนถึงวันที่ผูดแู ลผลประโยชนหยุดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
(8) การเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไมมีผลกระทบตอคําสั่งหรือการซื้อขายใดๆ ซึ่งยังไม
สําเร็จหรือตอสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาที่เกิดขึ้นตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
(9) เมื่อการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอน และ/หรือสงมอบ
ทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม
หรือตามคําสั่งของ
บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน
เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยและภายใน 90 วัน นับแตวันที่
การเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง
8.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2208-5930-1
โทรสาร 0-2253-1887
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
9. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
ชื่อ : นายอธิพงศ อธิพงศสกุล หรือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ที่อยู : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/2 ชั้น 22 อาคารวองวานิช ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

11. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมใน
ภายหลังและจะแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
12. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของตัวแทน
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งตัวแทนเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุนของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งตัวแทนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
13. การแตงตั้ง และสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้งคณะกรรมการลงทุนในภายหลัง โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ
13.1 องคประกอบ
(1) บริษัทจัดการอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการลงทุน” ซึ่งเปน
กลุมบุคคลอยางนอย 3 คน โดยบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความ
สามารถและประสบการณทางดาน การพัฒนาและการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย
หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(2) ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะตองมีตัวแทนอยางนอย 2 คน เขาประชุมดวยตนเองหรือ
โดยการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนตนจึงจะครบเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะ
กรรมการลงทุนทุกครั้ง
ใหที่ประชุมเลือกตัวแทนจากคณะกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไป
โดยเรียบรอยและถูกตองตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการนี้
13.2 รูปแบบการตัดสินใจ
คณะกรรมการลงทุนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาดานการลงทุนกับบริษัท
จัดการ และเรื่องอื่นที่บริษัทจัดการปรึกษา แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจใดๆ หรืออํานาจในการลง
ทุน และไมมีอํานาจในการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแตอยางใด

10. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9000-99 โทรสาร 0-2661-9100, 0-2661-9111
MFC-Nichada Thani Property Fund

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

13.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
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(1) ใหคําปรึกษาแกกองทุนในการดําเนินการกับทรัพยสินที่กองทุนไปลงทุน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคของโครงการ
(2) ใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการลงทุน
(3) กระทําการหรือสิ่งใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการอาจมอบหมายและตกลงกันเปนประการอื่นเปน
คราวๆ ไป
14. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป
ใหเปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ เพื่อใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ เชา
จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อเปนแนวทางในการจัดการกองทุนรวม ที่ปรึกษาที่บริษัทจัดการอาจจะแตงตั้ง
ขึ้นดังกลาวจะไมมสี วนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไมมี
อํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแตอยางใด ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือ
บริษัทที่ปรึกษา คาใชจายจากการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาดังกลาวถือวาเปนคาใชจายของกอง
ทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการแตงตั้งที่ปรึกษารายใหมหรือบริษัทที่ปรึกษารายใหม บริษัท
จัดการจะทําหนังสือแจงตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนใหทราบ
15. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพยในสวนที่จะไดรับมอบ
หมาย และมีบุคลากรที่มีความรู และประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพยมาแลวเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 3 ป และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทําหนาที่ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษทั จัดการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการแตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยรายใหม บริษัทจัดการจะทําหนังสือแจงเรื่องการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมทั้ง
รับรองวาบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามที่กําหนดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแตง
ตั้งและถอดถอนนิติบุคคลดังกลาว
โดยบริษัทจัดการจะแจงเรื่องดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหทราบ
16. บริษัทประเมินคาทรัพยสิน (ถามี)
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินของ
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กองทุนรวมได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกินสองครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17. การขายหนวยลงทุน
17.1 การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
17.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญที่ผูลงทุนควรทราบพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจลงทุน และบริษัทจัด
การจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ
ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใชในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน หรือ
เวปไซตของบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่
ผูลงทุนควรทราบหรือสวนขอมูลโครงการ และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่ที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการหรือจากเวปไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใชใน
การซื้อหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน ทุกวันในเวลาทําการ โดยชวงระยะ
เวลาในการจองซื้อจะระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
17.1.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ผูสั่งซื้อแตละรายจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ
10 บาท หากจองซื้อเกินกวา 1,000 บาท บวกคาธรรมเนียมการเสนอขายหนวยลงทุน(ถามี)
จะตองจองซื้อในจํานวนทวีคูณของ 100 บาท บวกคาธรรมเนียมการเสนอขายหนวยลงทุน
(ถามี) โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน แลวนําใบ
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลวและเอกสารหลักฐาน เชน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยและ
หนังสือมอบอํานาจ พรอมตัวอยางลายเซ็นผูมีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เปนตน
พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไปที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือ
ตัวแทนและ/หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการภายในระยะเวลาจองซื้อ
ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะ
ถือเอาบุคคลเหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
17.1.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
ผูสั่งซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ
/หรือตัวแทนภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือ
คําสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับ
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การสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเทานั้น โดยเช็ค ดราฟท หรือเช็คธนาคารดังกลาวจะตองลงวันที่
ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม
“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี” ซึ่งเปนบัญชีประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวัน
หลังจากที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนไดรับชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะออกหลักฐาน
การรับเงิน และสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัว
แทนไดเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และไดรับเงิน
คาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลงในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
ผูสั่งซื้อที่ไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและขอคืน
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไมได
บริษัทจัดการจะตองนําเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูสั่งซื้อเขา
“บัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี” ซึ่งเปนบัญชีประเภท
ออมทรัพยหรือกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อหรือไมเกินกวา 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดรับ
การจองซื้อ
17.1.4 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
ในการจองซื้อไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือในกรณีที่บริษัทจัดการยุติ
โครงการ หากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อแลว ปรากฏวาโครงการไมสามารถขายหนวย
ลงทุนใหแกประชาชนไดถึง 250 ราย หรือขายหนวยลงทุนใหแกประชาชนไดถึง 250 รายแต
มีมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดทั้งหมดต่ํากวา 710,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภาย
ใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการ
ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นอันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหผูจองซื้อหนวยลงทุนดวยแลวแตกรณี เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหดําเนินโครงการตอไปได
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ในการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ สั่งจายใน
นามของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบคํา
สั่งซื้อ หรือโอนเงินเขาบัญชีของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน
17.2 การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อขอให
พิจารณารับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี ภายใน
60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวม
18. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน ดังนี้
18.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนและบุคคลที่
เกี่ยวของรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย หากกองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูลงทุนทั่วไป (public offering) เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่เสนอขาย โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อหนวยลงทุนในจํานวนเงินขั้นต่ํา
สุดกอน (Small lot first) หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท ใหแกผูจองซื้อทุกราย จน
กวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เปด การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัด
การ และ/หรือผูจัดจําหนาย และในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงินที่เทากัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวตามลําดับการจองซื้อ (First
come first serve)
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมจํา
เปนตองแจงใหทราบลวงหนา เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชน
ของกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตเพียง
บางสวนหรือทั้งหมด หรือในกรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูสั่งซื้อไมถูกตองตามความ
เปนจริง
19. การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุนรวม
19.1 การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติมหรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหอยูในสภาพที่ดีและมีความ
พรอมที่จะใชหาผลประโยชน
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ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลง
ทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุม หรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุวัตถุประสงค
การเพิ่มเงินทุน จํานวนเงินทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุน
ที่เสนอขาย และวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน รวมทั้งกําหนดการนําหนวยลงทุนเขาเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
(2) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุรายละเอียดเชนเดียวกันกับ
การขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตาม (1) เปนอยางนอย
(3) จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามประกาศวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และในกรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนเปนใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะออกใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
ตองมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
19.2 การลดเงินทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยลดจํานวนหนวยลงทุนเมื่อมีทรัพยสนิ สภาพคลอง
สวนเกินเนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือการตัดบัญชีสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน และคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนดังกลาว
(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหนวยลงทุนเพื่อไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละราย ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนใหคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก
ผูถือหนวยลงทุน
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เงื่อนไขเพิ่มเติมการเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุนรวม
ในกรณีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจพิจารณาเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม
ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม ดังตอไปนี้
1. การใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิม ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน
ของกองทุนรวม โดยกําหนดใหราคาขายเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่บริษัทจัด
การกําหนด หรือตามราคาอางอิงที่บริษัทจัดการกําหนด แลวแตกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน
เดิมไมมีการใชสิทธิดังกลาว บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนและผู
ลงทุนทั่วไปได
2. การเสนอขายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมใหแกประชาชนและผูลงทุนทั่วไป โดยบริษัท
จัดการจะกําหนดใหราคาขายเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่บริษัทจัดการกําหนด
หรือตามราคาอางอิงที่บริษัทจัดการกําหนด แลวแตกรณี
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขหลักเกณฑการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมใหเหมาะ
สม โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
20. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
20.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ใบหนวยลงทุน หรือ ระบบไรใบหนวยลงทุน
20.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
20.2.1 กรณีใบหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลง
ทุนภายใน 60 วันนับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใบหนวยลงทุนจะมีราย
ละเอียดเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
20.2.2 กรณีระบบไรใบหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยที่
มีอยูกับบริษัทสมาชิกของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
21. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม
(ถามี) และผูบริหารอสังหาริมทรัพย
21.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) การจัดการกองทุนรวม
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(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภาย
ใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหนวยลงทุน
(2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัด
การอยางเครงครัด
(3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อ ขาย จําหนาย
โอนหรือรับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมทรัพยสิน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม และยื่นคําขอจดทะเบียน
เพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการและภาย
ในกําหนดเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(5) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
ตามขอ 29 “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
(ข) การรับและการจายเงินของกองทุนรวม
(1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมที่
กําหนดไวในขอ 22 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
(2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 22
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีที่กําหนดไวในขอ 27
“ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”
(ค) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม” รวมถึงการ
เปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไข
ในการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ 8.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผล
ประโยชน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
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(2) แตงตั้งผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตาม
ประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
(4) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(5) แตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะบุคคลขึ้นทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เชน
คณะที่ปรึกษากองทุน โดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่ตองเสียคาตอบแทน
บริษัทจัดการสามารถเรียกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการแตงตั้งที่ปรึกษาจากกองทุนรวมได
(6) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(7) แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทํา
หนาที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ
(8) แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสิน
(9) แตงตั้งผูแทนหรือตัวแทน (Agent or Property Broker) เพื่อทําหนาที่ทางการตลาด เชน
ดําเนินการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
(10) แตงตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอก ซึ่งเปนผูชํานาญการพิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพย
เฉพาะประเภท เพื่อใหการจัดการอสังหาริมทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรักษาผล
ประโยชนใหกบั ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
(11) แตงตั้งผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่วิเคราะหความเหมาะสมของการ
ลงทุน และการซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอนอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งอาจจะเปนพนักงานของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อผู
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะจัดใหมีระบบ และควบคุมดูแลใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยปฏิบัติตาม
กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ การแตงตั้งผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหความเห็นชอบผูจัด
การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และที่แกไขเพิ่มเติมที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(12) แตงตั้งผูบริหารสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนสินทรัพยสภาพคลองของกอง
ทุนรวม
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ทั้งนี้ ผูบริหารสินทรัพยสภาพคลองดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทุนรวม และที่แกไขเพิ่มเติม
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ง) การดําเนินการอื่นๆ
(1) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑและวิธี
การตอไปนี้
(i) จัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมนอยกวา 1 วันทําการกอน
การเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกประชาชน
(ii) จัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให
ประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หากมี
การแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
ใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ไดมี
มติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการแลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนโดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพันและรางสัญญาที่ผานการพิจารณาจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ออกและจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยใบหนวยลงทุนจะตองมีรายการ
อยางนอยตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน
(5) จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน
(7) จัดใหมีการประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
(8) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแต
วันที่กองทุนรวมเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย
และจะจัดใหมีการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยนั้นครั้งตอๆ ไปทุก 1 ปนับแตวันที่ดําเนินการตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการ
การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่ง
บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริงใหแลวเสร็จภายใน
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30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตรา และจัดสงสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูดูแลผล
ประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ทําบันทึกแลวเสร็จ โดยบริษัทจัดการอาจวาจาง
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเขามาทําหนาที่ตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ คาใช
จายที่เกิดขึ้นจากการวาจางตามขอนี้ถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม
(9) เมื่อมีการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัด
การจะสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน
(i) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(ii) สัญญาเชาหรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการแจงการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยแกผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพย
(10) อํานวยความสะดวกใหแกบริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัทประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อการประเมินคา
(11) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยทําตามหลักเกณฑที่
กําหนดในขอ 23 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพย
สิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน”
(12) จัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงินของกองทุนรวม และสงใหผูถือหนวยลงทุนทุก
รายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภาย
ใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปการเงินของกองทุนรวม โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(13) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้ง
จัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือ
โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูไดโดยหนังสือสรุปขอมูล
จะมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ แลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให
ตลาดหลักทรัพยฯ แทนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ เชา
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จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่น
ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
(14) จัดทําและสงรายงานการหยุดปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทุนรวมใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 14 วันนับแตวันที่ผูจัดการกองทุนรวมนั้นหยุดการปฏิบัติ
หนาที่ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(15) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน
(16) เลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในขอ 30 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(17) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในหรือระบบปฏิบัติการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อปองกันและควบ
คุมมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของกองทุนรวมกับกองทุนรวมอื่น ๆ ที่จัดการโดย
บริษัทจัดการ
21.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
(1) ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมสําหรับการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามที่กําหนดไว
ในโครงการ
(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดัง
กลาว โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตางๆ ที่กองทุนรวมจะพึงไดรับจาก
การจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุนรวม เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ย
จากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุนรวม และ
นําเขาไวในบัญชีเงินฝาก
และ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของ
ผูดูแลผลประโยชน และทรัพยสินของกองทุนรวมอื่นๆ ภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน
(2) ดําเนินการรับมอบ สงมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย โอนหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินตางๆ
เอกสารสิทธิ หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือเอกสารการครอบครองหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ในการแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ในสัญญาที่เก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชน บริษัท
จัดการจะจัดใหมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในการดูแลและใหคําแนะนําในการแกไข
หรือเพิ่มเติมสัญญาเพื่อดูแลผลประโยชนของกองทุน
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(3) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม จายเงินปนผล เงินจากการลด
จํานวนเงินทุนที่เรียกชําระแลว หรือจากการลดทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(4) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน ผูถือ
หนวยลงทุน การรับเงินปนผล และดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครอง
หลักทรัพยของกองทุนรวม โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอกั ษรจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ
(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอนหรือ
กําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน
ผูถือหนวยลงทุน การรับเงินปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(6) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ
6.1 รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
การรับมอบ สงมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย โอนสัญญาและจําหนายหลักทรัพย การรับเงิน
ปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
6.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวมและรับรองความถูกตองของทรัพยสิน
ของกองทุนรวมที่รับฝากไว
6.4 รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพยและ
ตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมคํานวณดอกเบี้ยคางรับ (ถามี)
6.5 รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน (ถามี)
6.6 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน
6.7 รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม
(7) เก็บรักษาเอกสารสําคัญของกองทุนรวม
7.1 โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
7.2 สัญญาซื้อขาย/สัญญาเชา/สัญญาโอนสิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพย
7.3 สําเนารายงานการประเมินคา
7.4 เอกสารสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม
ผูดูแลผลประโยชนจะเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้น
ตามที่บริษัทจัดการไดจัดใหทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณแลว
(8) จัดใหมีการดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดัง
ตอไปนี้
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(i) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัด
การ
(ii) ทุก 1 ปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ
(9) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความ
เปนจริงใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น
(10) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน
5
วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ
(11) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุ
การณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลประทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมอยางมีนัยสําคัญ
(12) ตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเปนไป
ตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(13) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการไดคํานวณไวและสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองและเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดแลว
(14) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ
ที่
บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี และสงใหบริษทั จัดการภายใน 30
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น
(15) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการ
โดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทุนรวมหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพ.ร.บ. ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแตวันที่ผูดูแลผล
ประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(16) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสิน
ไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับ
คดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(17) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัดตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของและขอกําหนดและเงื่อนไขที่
ระบุไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(18) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแลวหนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผู
ชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะ
เวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
(ก) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
ตามมาตราดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยไมชักชา
(19) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดู
แลผลประโยชน
21.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี)
สิทธิของที่ปรึกษา
ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมสําหรับการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของกองทุนรวมตามสัญญา
แตงตั้งที่ปรึกษา
หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา ซึ่งอาจรวมถึงหนาที่
และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัด
หาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม
(2) ที่ปรึกษาจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
และไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแตอยางใด
(3) ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษาจะตองไมซื้อหรือขาย
ทรัพยสินหรือหลักทรัพย โดยใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนของกองทุนรวมกอนที่
กองทุนรวมจะลงทุน
(4) เก็บรักษาขอมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและขอมูลอื่นที่ไดลวงรูมา อันเนื่องจากการปฏิบัติตาม
สัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ เวนแตจะเปนการ
เปดเผยโดยอํานาจของกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน
(5) รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลอ การประพฤติมิชอบฉอฉล
ไมสุจริต ฝาฝนคําสั่งโดยชอบที่เปนลายลักษณอักษรของบริษัทจัดการ ไมปฏิบตั ิตามขอกําหนด
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หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาโดยไมมีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษา พนักงาน ลูก
จาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษา
(6) ไมกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมและจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหลังโดยเครงครัด
21.4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบขอบผูบริหารอสังหาริมทรัพย
สิทธิของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมสําหรับการทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญา
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ซึ่งอาจรวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพย
(2) ดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดีและพรอมที่จะใชหาผลประโยชนได
ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
(4) เก็บรักษาขอมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและขอมูลอื่นๆ ที่ไดลวงรูมาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใดๆ
ทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยโดยอํานาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(5) รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลอการประพฤติมิชอบฉอฉล
ไมสุจริต ฝาฝนคําสั่งโดยชอบที่เปนลายลักษณอักษรของบริษัทจัดการ ไมปฏิบัติตามขอกําหนด
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยไมมีเหตุผลอันควรของผู
บริหารอสังหาริมทรัพย พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย
(6) ไมกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวม และจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหลังโดยเครงครัด
22. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม
22.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
• คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทุน
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• คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามที่จายจริง โดยหักจากจํานวนเงินที่จะโอนเขาบัญชีผูถือหนวยลงทุนนั้น ๆ
• คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 6 “การโอนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรม
เนียมการโอนหนวยลงทุน รายการละ 50 บาท ตอผูรับโอน 1 ราย
• คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สูญหาย
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุนในอัตรา 50 บาท ตอ 1
ฉบับ
• อื่นๆ ระบุ
อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน เปนอัตราที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกันแลว
22.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
• คาธรรมเนียมการจัดการ รายป
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกอง
ทุนรวม
บริษัทจัดการจะคํานวณและเรียกเก็บจากกองทุนรวมทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมในวันทําการสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป
(1) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ในอัตรารอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนขั้นต่ําเทากับ 25,000 บาทตอเดือน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจะคิดคํานวณเปนรายเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมในวันทําการสุดทายของแตละเดือนเปนฐานในการคํานวณ ผูดูแลผลประโยชน
จะไดรับการชําระเงินคาธรรมเนียมนี้เปนรายเดือน ภายในเวลา 5 วันทําการแรกของเดือน
ถัดไปหลังจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในวันทําการสุดทายของแตละ
เดือน
(2) ผูดูแลผลประโยชนจะคิดคาใชจายที่บริษัทจัดการจะตองจายจากบัญชีของกองทุนรวม
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ในการโอนหรือรับโอนทรัพยสิน การออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา
จําหนาย หรือ โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งการออกไปปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ
ทรัพยสินตามความจําเปนเพื่อประโยชนของกองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน (ถามี)
โดยคิดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพยสิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ครั้งละ 3,000
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บาท ในเขตภูมิภาค ครั้งละ 5,000 บาท และ คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก ตลอดจนคา
ใชจายสวนเพิ่มตางๆ เชน คาธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ ในอัตราที่จายจริงแตไม
เกิน 30,000 บาทตอครั้ง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวจะไมรวมถึงคาใชจายของที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่แตงตั้งโดยผูดูแลผลประโยชน โดยคาใชจายดังกลาวผูดูแลผล
ประโยชนจะเปนผูรับภาระเอง อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนดัง
กลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมถือเปนการแกไขรายละเอียดโครงการ หากคาใชจายของ
ผูดูแลผลประโยชนอันเกี่ยวกับการใหบริการตามสัญญานี้ตองเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตรา และ/หรือวิธีการเรียกเก็บของคาบริการที่ผูดูแล
ผลประโยชนตองจายแกบุคคลภายนอกอันจําเปนที่จะทําใหผูดูแลผลประโยชนสามารถให
บริการตามสัญญานี้ได เชน คาบริการของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด เปนตน แตทั้งนี้ คาบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไมรวมถึงคาใชจายของที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่แตงตั้งโดยผูดูแลผลประโยชน
อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนที่จะกําหนดขึ้น จะตองเปนอัตราที่
ไดรับการยินยอมจากบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
ขางตนใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน และปดประกาศไวท่สี ํานักงาน
ของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ใน
กรณีที่มีการปรับลดคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง และปดประกาศไวที่
สํานักงานของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.1 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะคํานวณและเรียกเก็บจากกองทุนรวมทุกเดือน ทั้งนี้ จะเริ่มคํานวณตั้งแตวันที่
กองทุนรวมไดรับอนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
• คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม รายป
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ในอัตราที่จายจริง แตจะไมเกินอัตรารอยละ 0.3 ของมูล
คาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
• คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย
ไมมี
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• คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย
คาใชจายตางๆ ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน เชน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใช
จายดานการตลาดและสงเสริมการขาย และคาจัดทําหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบ
จองซื้อหนวยลงทุน เปนตน ในอัตราตามที่จายจริง และจะไมเกินอัตรารอยละ 1 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันจดทะเบียน โดยจะจายจริงตอนตนโครงการทั้งจํานวน และ
ในทางบัญชีจะเฉลี่ยตัดจายเปนรายวันๆ ละเทาๆ กัน ตลอดอายุของกองทุนรวมที่เปนกองทุน
รวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
• คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย ภายหลังการจัดตั้งกองทุน
คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาดและสงเสริมการขาย ที่เกิดขึ้น
ภายหลังการจัดตั้งกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมตองการเพิ่มทุน หรือตองการประชาสัมพันธราย
ละเอียดของกองทุนรวมใหผูที่สนใจทราบ ในอัตราที่จา ยจริง และจะไมเกินอัตรารอยละ 3 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
• อื่นๆ ระบุ
(1) คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม ในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุนที่
จําหนายได
(2) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและคาธรรมเนียมรายป คาที่ปรึกษากฎหมาย คาจัดประชุมที่
เกี่ยวของโดยตรงกับกองทุน คาใชจายในการเซ็นสัญญาตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน
คาจัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาว หรือประกาศที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการ
ดําเนินการตามที่กฎหมายหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนตน
ตามที่จายจริง
(3) คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน (ถามี) สําหรับการประเมินคาในอัตราที่บริษทั จัด
การเห็นสมควรและตามที่จายจริง
(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและตามที่
จายจริง และจะไมเกินอัตรารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(5) คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent or Property Broker) (ถามี) ที่ทําหนาที่ทางการ
ตลาด เชน ดําเนินการซื้อ ขาย เชา อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรือดําเนินการดานการ
ตลาด ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และตามที่จายจริง และจะไมเกินรอยละ 3 ของ
มูลคาทรัพยสินที่ซื้อหรือขาย หรือ ในกรณีการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม จะคิดใน
อัตราที่จายจริง และจะไมเกินรอยละ 9 ของรายไดคาเชาตอป
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(6) คาจัดทํา คาแปล และคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบ
หนวยลงทุน แบบฟอรม สัญญา และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จายจริง
(7) คาภาษี คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อ เชา
จําหนาย หรือโอน สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาภาษีโรงเรือน คาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คาธรรมเนียมการจดจํานองหลักประกัน คาธรรมเนียมการโอน
อสังหาริมทรัพย คาทําการตรวจสอบสินทรัพยและหนี้สิน (due diligence) คาตรวจสอบ
โครงสรางของอาคารและคาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน ตามที่จายจริง
(8) คาประกันวินาศภัย และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันวินาศภัย ตามที่จายจริง
(9) คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย เชน คาจางและคาตอบแทนพนักงาน คาซอมแซม
บํารุงรักษาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเครื่องใชสํานักงาน คา
อุปกรณสํานักงาน คาโทรสาร คาโทรศัพท คาใชจายในการติดตอสื่อสาร เปนตน และคาใช
จายและคาที่ปรึกษาในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ตามที่จายจริง
(10) คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย และการประเมินคาทรัพยสิน โดยคิด
คาที่พัก คาอาหาร คาใชจายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริษัทจัดการ
และคาใชจายที่เกิดขึ้นตามที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ เปนตน
(11) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการวาจางบุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอก ซึ่งเปนผูชํานาญการ
พิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพยเฉพาะประเภทเพื่อใหการจัดการอสังหาริมทรัพยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนใหกับทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ตามที่จายจริง แต
จะไมเกินรอยละ 0.5ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(12) คาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการจัดพิมพ
และนําสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งคาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทร
สารสําหรับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายที่เกี่ยวของในการจายเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนจาก
การลดเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่จายจริง
(13) คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทุน
และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม (ถา
มี) ตามที่จายจริง
(14) คาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคาร
เรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จาย
จริง
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(15) คาจัดทําและจัดสงหนังสือบอกกลาว หนังสือโตตอบ เอกสาร ขาวสาร ประกาศ รายงาน
ตางๆ ถึงผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการ
ดําเนินการหรือมีหนาที่ดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนดหรือเปนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม
โดยตรงรวมถึงคาลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน ตามที่จา ยจริง
(16) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการ การเปลี่ยนประเภทโครงการ การเพิ่ม
เงินทุน หรือการลดเงินทุน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน การลง
ประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การทําเอกสารแจงผูถือหนวยลงทุน
การขอมติผูถือหนวยลงทุน หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
(17) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของ
กองทุนรวม รวมทั้งคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิและผล
ประโยชนของกองทุนรวม ตามที่จายจริง
(18) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จาย
จริง
(19) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึง
การจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
(20) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรงที่กฎหมายหรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เชน คาธรรมเนียมการยื่นคําขอจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายใน
การติดตอสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของ คาจัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาวหรือประกาศ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคาใชจายตางๆ ที่กฎหมายหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามที่จายจริง
(21) คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ตามที่จายจริง ยกเวน ความเสียหายนั้นเกิดจากการทุจริต
ประมาทเลินเลอ หรือโดยเจตนาของบริษัทจัดการเอง
(22) คาใชจายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริง เชน คาบํารุงรักษา คาซอมแซมอาคาร
คาตกแตงเพื่อรักษาและเพิ่มมูลคาอสังหาริมทรัพย
รวมทั้งคาใชจายในการกอสราง
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อสังหาริมทรัพย ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลว
เสร็จ ตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และประกาศที่เกี่ยวของ ตามที่จายจริง
(23) คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากประกันชดเชยความเสียหายตอการลงทุน
(Indemnity
Insurance) (ถามี) ซึ่งรวมถึงในกรณีที่เกิดจากการประมาทเลินเลอใหกับผูบริหารและ/หรือ
ผูจัดการกองทุนรวม ตามที่จายจริง
(24) คาสินไหมทดแทนความเสียหาย คาธรรมเนียม คาที่ปรึกษา และคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก
บริษัทจัดการ ตามที่จายจริง อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการถูกบุคคลอื่นใด เรียกรอง
ฟองรอง หรือใหชําระเงินคาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลนั้น ซึ่งเกิดจากการลงทุน
ใดๆ ในทุกกรณีที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่โดยชอบของบริษัทจัดการ ยกเวนในกรณีที่คาสิน
ไหมทดแทนความเสียหาย คาธรรมเนียม คาที่ปรึกษา และคาใชจายอื่นใดนั้นเกิดจากการ
ทุจริต ประมาทเลินเลอหรือโดยเจตนาของบริษัทจัดการเอง อยางไรก็ตาม ขอยกเวนนี้จะไม
รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากประกันชดเชยความเสียหายตอการลงทุน (Indemnity
Insurance) ตามที่กลาวแลวขางตน
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ที่ใชในการคํานวณคาใชจายจะคิดจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ สิ้นเดือนกอนเกิดคาใชจาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อันเนื่องมาจากคาธรรม
เนียม หรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตน จะถือเปนภาระของกองทุนรวม
คาใชจายตาม (1) ถึง (25) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากัน
ทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ๆ ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะ
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
หมายเหตุ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 22.1 “คาธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” และขอ 22.2 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม” โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะแจงใหผูถอื หนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ
(ถามี) สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) ของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน และลงประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้งนี้ การเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียม
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หรือคาใชจายดังกลาวจะตองไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ป
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี)
ของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
23. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ
และมูลคาหนวยลงทุน
23.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนใหแลวเสร็จภายใน 10 วันนับแตวันทําการสุดทาย
ของเดือน หรือภายในระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ มูล
คาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
23.2 การประกาศมูลคาที่คํานวณไดตามขอ 23.1 บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอย 1 ฉบับ และปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญของผูดูแลผลประโยชน
23.3 ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 23.1 อันมี
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวในประกาศตามขอ 23.1 ดวย และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการประกาศตามขอ 23.1 แลว บริษัทจัดการจะประกาศเรื่องดัง
กลาวเพิ่มเติมโดยพลัน
23.4 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) อสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบ
ทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใชราคาที่ซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยนั้น
(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลง
ทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ไมมี
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24. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน

(8) ความเห็นของผูดูแลผลประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา

24.1 รายงานของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน และสงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยู
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปการ
เงิน โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภท คือ อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ตรา
สารแหงหนี้ และเงินฝาก พรอมทั้งมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน
ณ วันทําการสุดทายของรอบปบัญชี
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมทุกรายการ โดยระบุสาระสําคัญอยางนอย
เกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใชงาน ขนาดพื้นที่ อายุการเชา มูลคาที่ไดจากรายงาน
การประเมินคาครั้งลาสุด รายไดตอป และภาระผูกพันตาง ๆ เปนตน
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการในรอบปบัญชี โดยระบุสาระ
สําคัญอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่ซื้อหรือเชา และผูขายอสังหาริมทรัพยหรือผูโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคากอนการซื้อหรือเชาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้ง 2
ราย เชน วันที่ทําการประเมินคา ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา และวิธีที่ใชในการ
ประเมินคา เปนตน
(ค) คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือเชา
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการในรอบ
ปบัญชี ซึ่งตองระบุสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่จําหนายหรือโอนสิทธิการเชา และผูซื้ออสังหาริมทรัพยหรือผูรับโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคากอนการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาของบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย เชน วันที่ทําการประเมินคา ราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคา และวิธีที่ใชในการประเมินคา เปนตน
(ค) กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชา และคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(ง) มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนายหรือโอน
(5) รายงานของบริษัทจัดการที่แสดงถึงสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย และแนวโนมของธุรกิจดัง
กลาว
(6) งบดุลและงบกําไรขาดทุนที่ไดรับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี
(7) อัตราสวนคาใชจายรวมตอสินทรัพยรวม
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24.2 รายงานการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชานั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระ
สําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผล
ประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชานั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถ
ตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการอาจจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ
เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
25. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
25.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 ราย เพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดัง
ตอไปนี้
(1) กอนที่จะซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย
(2) กอนที่จะจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
25.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 ราย เพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดัง
ตอไปนี้
(1) ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย
(2) เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูล
คาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
ไดรับแจงจากผูดูแลผลประโยชน
25.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 ราย เพื่อสอบทานการประเมินคาทุก 1
ปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว
25.4 ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการ
จะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้ง
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26. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม

28.2 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 6 “การโอนหนวย
ลงทุน”

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือน ธันวาคม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ครั้งแรกวันที่ 31 เดือน ธันวาคม ป 2548
27. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
27.1 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใตหลัก
เกณฑดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากรายได
ประจําหรือจากการขายอสังหาริมทรัพย ในแตละงวดบัญชีประจําป
(2) โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 90% ของรายไดจากการลงทุนสุทธิ
บวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (แลวแตกรณี) ของโครงการในแตละงวดบัญชีที่จะ
จายเงินปนผล และไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิประจําป
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร
สะสมได
27.2 วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อสิทธิในเงินปนผลภายใน 60
วันหลังจากวันสิ้นรอบปบัญชี หรือวันสิ้นงวดบัญชีที่ประกาศจายเงินปนผล โดยผูมีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียน จะไดรับเงินปนผลภายใน 30 วัน นับจากวันปดสมุดทะเบียน
บริษัทจะสงเช็คเงินปนผลหรือโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝากตามประเภทและเลขที่บัญชีของผูถือ
หนวยลงทุนตามที่แจงลวงหนาไวกับบริษัทจัดการไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันสิ้นรอบปบัญชีหรือวัน
สิ้นงวดบัญชีที่ประกาศจายเงินปนผล
ทั้งนี้ ในการจายเงินปนผลหลังจากวันสิ้นรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี
28. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
28.1 สิทธิในการรับเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปนผลตามอัตราที่บริษัทจัดการประกาศ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขและ
วิธีการตามที่ระบุไวในขอ 27 “ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”
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28.3 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีจัดการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแกไขวิธีการจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ
29 “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
28.4 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมี
การชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 31 “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม”
28.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ
สิทธิในการลงมติเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่ระบุไวในหัวขอ 19 “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุนรวม”
29. การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
(1) การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และในกรณีที่มติดังกลาวเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในขอ 21 “สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย” และคาธรรมเนียมในขอ 22 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผู
ถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน หรือผู
อื่นที่ใหบริการแกกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นาย
ทะเบียนหนวยลงทุน หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน แลวแตกรณีในการดําเนินการตามมตินั้นๆ หรือ
ขอความเห็นชอบจากสํานักงานในการดําเนินการดวย ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของ
ผูถือหนวยลงทุนจะตองไมขัดตอประกาศหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2) ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัด
การจะแจงใหสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติแกไข และแจง
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะ
MFC-Nichada Thani Property Fund

38

ภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุน

ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี
30. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
30.1 เมื่อกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว กองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุน
ต่ํากวา 10 ราย
30.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษทั จัดการ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม
30.3 เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม
30.4 เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี)
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกโครงการ
ไมมี
31. การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
เปนผูชําระบัญชีเพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวม
และแจกจายเงินหรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแต
ละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จ
สิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จ
สิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏ
วามีทรัพยสินคงคางอยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
32. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไมมี

การพิจารณาวาผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูหรือเปนผูอยูในประเทศไทยหรือไมนั้นกฏหมายไม
คํานึงถึงเรื่องสัญชาติของผูถือหนวยลงทุน หากแตจะพิจารณาการเขามาอยูในประเทศไทยของผูถือหนวยลง
ทุนตามความเปนจริง กลาวคือ หากผูถือหนวยลงทุนอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา
หนึ่ง หรือหลายระยะเวลาทั้งหมดถึง 180 วันในปภาษี ถือวาผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศไทย
แลว
ภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุน เนื่องมาจากการถือและการโอนหนวยลงทุนอาจแยกพิจารณาได
ดังตอไปนี้
ผูถือหนวยลงทุนที่มีถิ่นอยูในประเทศไทย
1. บุคคลธรรมดา
1.1 เงินไดจากเงินปนผลของกองทุนรวม
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย แตหากผูถือหนวยลงทุนยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย 10% เมื่อถึง
กําหนดยื่นรายการเสียภาษีจะไดรับยกเวน ไมตอ งนําเงินปนผลดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นคืน
หรือไมขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ดังนั้น บริษัทจะไมหักภาษี
ณ ที่จายไว เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีหนังสือแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรถึง
บริษัทใหหักภาษี ณ ที่จายเทานั้น
1.2 เงินไดจากกําไรจากการขายหนวยลงทุน

33. อื่นๆ
ไมมี
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ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจมีภาระภาษีอากรสําหรับผลไดจากทุนที่ไดรับจากการถือ และการ
โอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภาระภาษีอากรของผูถือหนวยลงทุนจะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ กลาวคือ
จะตองพิจารณาวาผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือไม ผูถือหนวยลงทุนเปนนิติบุคคล หรือ
บุคคลธรรมดา และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูที่อยูในประเทศไทยแลวปจจัยที่ตองพิจารณาตอไปคือ
ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูถือหนวย
ลงทุนมีถิ่นที่อยูทางภาษีหรือไม

ไดรับยกเวนภาษีเงินได
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2. บริษัทจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2.1 เงินไดจากเงินปนผลของกองทุนรวม
ไดรับยกเวนภาษีกึ่งหนึ่งของรายไดจากเงินปนผลนั้น หากบริษัทถือหนวยลงทุนเปนเวลาไม
นอยกวา 3 เดือน กอนวันที่รับเงินปนผล และถือหลังจากรับเงินปนผลแลวไมนอยกวา 3 เดือน
2.2 เงินไดจากการขายหนวยลงทุน
ตองนําไปรวมเปนรายได เพื่อคํานวณภาษีเงินไดในอัตราปกติ (ปจจุบัน 30%)
3. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3.1 เงินไดจากเงินปนผลของกองทุนรวม
ไดรับการยกเวนภาษีเงินได หากบริษัทดังกลาวถือหนวยลงทุนนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 3
เดือนกอนวันที่รับเงินปนผล และถือหลังจากรับเงินปนผลแลวไมนอยกวา 3 เดือน
3.2 เงินไดจากกําไรจากการขายหนวยลงทุน
ตองนําไปรวมเปนรายได เพื่อคํานวณภาษีเงินไดในอัตราปกติ (ปจจุบัน 30%)
ผูถือหนวยลงทุนที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
4. บุคคลธรรมดา
4.1 เงินไดจากเงินปนผลของกองทุน
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย แตตองนําไปคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งนั้น เวนแตผูถือ
หนวยลงทุนจะไดรับผลประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนของประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู
4.2 เงินไดจากกําไรจากการขายหนวยลงทุน
ไดรับยกเวนภาษีเงินได
5. นิติบุคคล
5.1 เงินไดจากเงินปนผลของกองทุนรวม
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย
5.2 เงินไดจากกําไรจากการขายหนวยลงทุน
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย
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