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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  

คําจํากัดความ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  

กองทุน/กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญั ติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย               
พ .ศ . 2 5 3 5  (รวมฉบ ับแก ไ ข เพิ ่ม เ ต ิม )  ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน หนังสือซักซอมความ
เขาใจ หนังสือผอนผันและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้ง
ที่มีอยูในปจจุบัน และที่ไดแกไขเพิ่มเติม   

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดรับ
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  ที่มีคุณสมบัติและ
ไม ม ีล ัก ษณะตอ งห า ม ต า มปร ะก า ศสํา น ัก ง าน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต.  วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและที่ได
แกไขเพิ่มเติม  

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ซึ่งหมายถึง ผูที่ 
ทํ า หน า ที่ ตั ด สิ น ใ จ ล งทุ น  หรื อ จํ า หน า ย ไ ปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ผูสอบบัญชี  หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูใน
บัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการให
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 
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ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่
ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

ท่ีปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือ
สิ ท ธิ ก า ร เ ช า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  หรื อ ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน
ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 

ผูบริหารอสงัหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่
ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหา              
ริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน  ซึ่งมีหนาที่ 
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่
ได รับความเห็นชอบจากสํ านักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม 

ผูจองซื้อท่ัวไป   หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุ
  ไวในโครงการ และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)   ผูจองซื้อพิเศษ  และ 

(2)   เจาของ  ผูใหเชา  ผูโอนสิทธิการเชา  และผูให
 สิทธิในอสงัหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน   

ผูจองซื้อพิเศษ   หมายถึง  ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนแยกตางหากจากผู จองซื้อทั่ วไปตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ กํ า ห น ด ใ นป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่องหลักเกณฑ 
เงื่อนไข  และวิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผูจองซื้อพิเศษใหมีรายนามตามที่
กําหนดไวในหนังสือช้ีชวนฉบับแจกจาย 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม   

การประเมินคา   หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดยเปน
การประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไข
และขอจํากัดทางกฎหมาย  ขอจํากัดอื่นของการใช
ประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งการสํารวจทรัพยสิน
ตามสภาพที่เปนอยู 

การสอบทานการประเมินคา หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมี
การสํารวจทรัพยสิน 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประ เมินค าทรัพยสินซึ่ ง ระบุ 
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการสอบ
ทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สช.24/2555 เรื่อง การใหความเห็นชอบ
บริษ ัทประเม ินมูลคาทรัพยส ินและผู ประเม ินหลัก
สําหรับธุรกรรมในตลาดทุน (รวมที่ไดแกไขเพิ่มเติม)
เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานดังกลาว 

บุคคลท่ีเก่ียวของ   หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 
เรื่อง  การกระทําที่อาจกอให เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑใน
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การปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

บุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการ   หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข  และวิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

รายไดประจํา   หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวม
ไดรับเนื่องจากการใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม  เชน  คาเชา  คาบริการ  เปนตน  และให
หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาวดวย 

การบริหารอสังหาริมทรัพย   หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูใน
สภาพที่ ดี และพร อมที่ จ ะใชห าผลประโยชน ได
ตลอดเวลา  ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศคณะกรรมการ 
ก .ล .ต .  ที่  สน . 25/2552 รวมทั้ งการบริหารอสังหา               
ริมทรัพยตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
และจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวตาม
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน .  
25/2552 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ               

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

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลค าทรัพยสินสุทธิหารดวยจํ านวนหนวยลงทุน           
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณ  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซึ่งคํานวณ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ  

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํ านวนเงินทุนที่ กองทุนระดมทุนได  และนํ าไป                  
จดทะ เบี ยน เป นกองทรั พย สิ น ไว กั บสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก  หมายถึง วันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนการซื้อทรัพยสินและรับ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก
โดยชอบดวยกฎหมายเสร็จสมบูรณ 

ผูลงทุนตางดาว   หมายถึง ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดิน
เสมือนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
กฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี 
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ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

ท่ีอยูบริษัทจัดการ  :    400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท (02) 673 3999       โทรสาร (02) 673 3900 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ช่ือโครงการ (ไทย)  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  

 1.2  ช่ือโครงการ (อังกฤษ)  :  KPN Property Fund 

1.3  ช่ือยอ  :  KPNPF 

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
    โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
    เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

 1.6 ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพย 

 1.7 อายุโครงการ  :       ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย   
และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท) ทั้งนี้ จํานวน
เงินทุนของโครงการเพียงพอสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ที่ระบุไวในนโยบายการลงทุนครั้งแรก โดยคาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดตั้งกองทุนรวมและออกเสนอขายหนวยลงทุนซึ่ง
คาใชจายดังกลาวมีมูลคารวมประมาณไมเกิน 50 ลานบาทอยูใน
ความรับผิดชอบของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 

 เงื่อนไขอื่นๆ : ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดขนาดของกองทุนรวม
ที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่    
บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรร
หนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
ได  

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 

Section 1 - 7 
                    

                        
   

 

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  :  180,000,000 หนวย (หนึ่งรอยแปดสิบลานหนวย) 

2.4  ประเภทหนวยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถือ  

2.5  การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 (1) จํานวนเงินทุนที่เสนอขาย       :  1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท)   

 (2) จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย     :  180,000,000 หนวย (หนึ่งรอยแปดสิบลานหนวย) 

(3)       ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  :  10 บาท 

 (4)       จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ํา       :  5,000 หนวย (หาพันหนวย) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 
ของการจองซื้อ   หนวย (หนึ่งรอยหนวย) 

 
3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน  

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
จําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือ
หนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด 
ตามกําหนดกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

4. นโยบายการลงทุน  

4.1  การลงทุนคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในโครงการอาคารเค
พีเอ็น ทาวเวอร ต้ังอยูเลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โดยโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเปนอาคารสํานักงาน 1 อาคาร พรอมพื้นที่จอดรถบริเวณ
ช้ัน 1A – 10 และชั้นใตดิน U1 และ U2  ซึ่งสามารถจอดรถยนตไดประมาณ 485 คัน ต้ังอยูบน
ที่ดินรวม 8 โฉนดมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 2 ไร 2 งาน 14.7 ตารางวา หรือ 1,014.7 ตารางวา มีพ้ืนที่ใช
สอยรวม 59,839 ตารางเมตร  และพื้นที่ใหเชารวมสุทธิ 25,978.43 ตารางเมตร    โดยใน
โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชนรานคายอย ธนาคาร ฯลฯ เพื ่อใหบริการแกผูเชาใน
โครงการ อยางไรก็ดีในกรณีที่  

 (1)  บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพยไดครบทุกรายการ  ตามที่ระบุ
ไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกกองทุนรวม  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 

Section 1 - 8 
                    

                        
   

 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพยทุกรายการ
ไดตามที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวได ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด  เนื่องจากอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนไป
ตามขอตกลงที่กําหนดไว (โดยบริษัทจัดการมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เกี่ยวของได) 
หรือมิไดเปนไปตามขอกําหนดในโครงการ  หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหกองทุนรวมไม
สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวได และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน  และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน  และบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม   บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิก
กองทุนรวม 

การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 21.5 โดยบริษัทจัดการจะคืน
เงินภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 14 วันนับแต
วันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไมสามารถคืน
เงินภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจน
ครบถวน   
 
ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวม ตาม (2) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไปตาม
ยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชีกองทุนรวม (ยอดเงินคงเหลือจะรวมถึงเงินที่บริษัทจัดการไดรับ
จากการเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวของ ถามี)โดยจะหักคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นในกรณีนี้ 
ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนตอหนวยลงทุนในจํานวนที่ตํ่ากวาราคาที่เสนอขาย เวนแต เหตุที่
ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดเกิดจากความบกพรองของบริษัท

จัดการในการตรวจสอบและตรวจทาน (การทํา due diligence) อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนหรือเหตุอื่นซึ่ง
บริษัทจัดการตองรับผิด ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการตองคืนเงินใหแกผูลงทุนในจํานวนที่ไมตํ่ากวา
ราคาที่เสนอขาย 

 

โครงสรางการลงทุน 

โครงสรางการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมเปนไปตามแผนภาพดังตอไปนี้ 
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ภาพแสดงตําแหนงที่ต้ังทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 

 
 

รายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก  
โครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร 

โครงสรางการลงทุน 
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ลักษณะการลงทุน : ลงทุนโดยการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสํานักงาน รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคพรอม ทั้งสวนควบและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

เจาของกรรมสิทธิ์ : บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย: บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 

 หมายเหตุ: บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ซีบีเอ็นพี 
(ประเทศไทย) จํากัด มีความเกี่ยวของกันในสวนของกรรมการผูมีอํานาจ
และผูถือหุนรายใหญ ซึ่งกรรมการบางสวนของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัด ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการใน บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ไดแก นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย และนายระวี ธาตุนิยม) โดย  
นายกฤษณ ณรงคเดช เปนผูถือหุนรายใหญทั้งในบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (รอยละ 99.97 และ
รอยละ 41.25 ตามลําดับ)  

ที่ดิน 

ลําดับที่ โฉนดที่ดินเลขที่ เลขท่ีดิน หนาสํารวจ 
เนื้อท่ีดิน 

ไร งาน วา 

1 25228 34 3576 - - 1 

2 25230 16 3578 - 1 55 

3 25231 17 3579 - 1 71 

4 25232 18 3580 - 1 72 

5 25233 19 3581 - 1 72 

6 25234 20 3582 - 1 72 

7 25235 21 3583 - 1 71 

8 4906 292 2302 - - 0.7 

รวมทั้ง8 แปลง 2 2 14.7 

           ที่มา : ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 
หมายเหตุ:  ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ระบุตามหนาเอกสารสิทธิ 
     

ลักษณะโครงการ 

อาคารสํานักงานสูง 27  ช้ัน 
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ช่ืออาคาร เคพีเอ็นทาวเวอร  
อายุอาคาร • 14  ป 3 เดือน โดยเริ่มเปดใชงานตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 

• มีการบํารุงรักษาและปรับปรุงภาพลักษณของอาคารครั้งใหญในป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554  
 

พ้ืนที่รวม 59,839 ตารางเมตร ประกอบไปดวย พ้ืนที่เชา จํานวน 25,978.43 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลาง
จํานวน 33,860.57 ตารางเมตร 

พ้ืนที่เชา 25,978.43 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปดวย 

• พ้ืนที่พาณิชยรานคา 375 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่สํานักงาน 25,188.43 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่หองเก็บของ 415 ตารางเมตร 
พ้ืนที่สวนกลาง 33,860.57 ตารางเมตรซึ่งประกอบไปดวย 

• พ้ืนที่สวนบริการ 8,654 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่ทั่วไปและหองเครื่อง 5,196.57 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่จอดรถและทางวิ่ง 16,821 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่นอกอาคาร 343 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่หลังคาดาดฟา 2,846 ตารางเมตร 
การใชประโยชน • พ้ืนที่พาณิชยกรรม (รานคา) บริเวณชั้น 1 และชั้น 7 ของอาคาร 

• พ้ืนที่สํานักงาน บริเวณช้ัน 2 - 27 ของอาคาร 

• พ้ืนที่หองเก็บของ บริเวณช้ัน 2 และชั้นใตดิน U1 และ U2 ของอาคาร 

• พ้ืนที่จอดรถ บริเวณชั้น 1A – 10  และชั้นใตดิน U1 และ U2 ของอาคาร 

• พ้ืนที่โฆษณา (ภายนอกอาคาร) 
ระบบ
สาธารณูปโภค 

ระบบปรับอากาศ               Chilled Water 
ลิฟทโดยสาร                            9  ชุด ประกอบดวย 

- ลิฟทโดยสารอาคารสํานักงาน   จํานวน 7  เครื่อง 
- ลิฟทโดยสารบริเวณพ้ืนที่จอดรถ จํานวน 1 เครื่อง 
- ลิฟทขนของ จํานวน 1 เครื่อง 

ระบบปองกันอัคคีภัย        ระบบปองกันอัคคีภัย ประกอบดวยระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm 
System) พรอมอุปกรณตรวจจับควันและความรอน และ ระบบดับเพลิงซึ่ง
ประกอบดวย ตูสายดับเพลิง ถังดับเพลิงแบบเคมี รวมถึงหัวฉีดน้ําดับเพลิง
(Sprinkler System) 

ระบบการอพยพหนีไฟ     ทางหนีไฟในอาคาร 

ที่มา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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การจัดการ 
กลุมบริษัทเคพีเอ็นเปนผูดําเนินการบริหารจัดการโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่ง
สามารถบริหารจัดการและมีอัตราการเชาพื้นที่โดยเฉลี่ยรอยละ 90 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดตอเนื่องตั้งแตปดังกลาวเปนตนมา 
ทั้งนี้ กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็น 
กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวม
ไดเขาลงทุนในโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร แลว บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด จะทําหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการ โดยบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดจะพิจารณาวาจางและมอบหมายใหบริษัท ซีบีเอ็น
พี (ประเทศไทย) จํากัดใหเปนผูใหบริการและปฏิบัติหนาที่ในการบริหารโครงการตามที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น 
จํากัดมอบหมาย เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป 
 
ขอมูลผูเชา   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงการเคพีเอ็นทาวเวอร มีผูเชา จํานวน 76 ราย โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการเคพีเอ็น ทาว
เวอร คิดเปนรอย 46.7 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือผูเชา รอยละของพื้นที่ 
ใหเชาทั้งหมด 

1 บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จํากัด 7.8 
2 บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จํากัด 
6.8 

3 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 6.6 
4 บริษัท โน เมจิก เอเซีย จํากัด 4.2 
5 บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 4.1 
6 บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด 3.9 
7 บริษัท ไฮ-สปด เวิลด จํากัด 3.8 
8 บริษัท เอซีเอ แปซิฟค กรุป จํากัด 3.6 
9 บริษัท ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 3.2 
10 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 2.7 

 
หมายเหตุ ในป พ.ศ. 2556 นี้ มีสัญญาเชาของผูเชาดังกลาวจํานวน 2 รายรวมพื้นที่เชาจํานวน 1,844 ตาราง

เมตรกําลังจะครบกําหนดอายุสัญญาเชา ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.10 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด  
 
ทั้งนี้  บริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด เชาพื้นที่ของโครงการคิดเปนรอยละ 9.4 โดยประมาณ
ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. บริษัท กัทส เอ็นเตอรแทนเมนท จํากัด คิดเปนรอยละ 2.3 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
2. บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด คิดเปนรอยละ 1.2 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
3. บริษัท เคพีเอ็น อวอรด จํากัด คิดเปนรอยละ 0.8 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
4. บริษัท สยามวิลสัน เลิรนนิ่ง จํากัด คิดเปนรอยละ 0.7 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
5. บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด คิดเปนรอยละ 4.1 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
6. บริษัท อีสเทิรนควีซีน (ประเทศไทย) จํากัด คิดเปนรอยละ 0.3 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
 

หมายเหตุ ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย อัตราคาเชาและคาบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทใน
เครือดังกลาวเปนอัตราตามราคาตลาด 

 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรนําพื้นที่ดานขางของอาคารและปายโฆษณาออกใหบุคคลภายนอกเชาเพื่อโฆษณา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 

 -  พ้ืนที่โฆษณาซึ่งติดบนอาคาร คิดเปนพื้นที่รวม 7,011.3 ตารางเมตร โดยแบงเปนพื้นที่อาคารฝง
ขาออกมุงหนาสนามบินสุวรรณภูมิจํานวน 3,799.50 ตารางเมตร 
และพื้นที่อาคารฝงขาเขาจํานวน 3,211.80 ตารางเมตร 

 
ประเภทการประกอบธุรกิจของผูเชา 

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผูเชา และเทียบเปนสัดสวน
ของพื้นที่ที่มีผูเชาทั้งหมด 

 
ประเภทธุรกิจ จํานวนสัญญาเชา พ้ืนที่ใหเชา 

(ตร.ม) 
สัดสวนของพื้นที่ที่มีผูเชา

ทั้งหมด (รอยละ) 
สื่อและสิ่งพิมพ 4 614.1 2.6 
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 14 3,767.3 15.9 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 33 8,968.2 37.8 
บริการที่ปรึกษาตางๆ 7 1,291.7 5.4 
ธุรกิจการเกษตร 1 195.00 0.8 
ธนาคาร 1 218.0 0.9 
รานคายอย 4 81.61 0.3 
ธุรกิจอื่นๆ 35 8,594.1 36.3 

รวม 99 23,730 100.00 
ที่มา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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          ไมรวมพื้นที่ของบริษัท  ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 436 ตารางเมตรเพื่อใชเปนสํานักงาน 
 
อัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ย 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  
 

 อัตราการเชาพื้นที่ 
(รอยละ) 

อัตราคาเชาเฉลี่ย 
(บาท / ตร.ม. / เดือน) 

ป 2553 * 90.0 279.0 
ป 2554 * 89.0 287.0 
ป 2555 * 93.0 317.3 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
อัตราการเชาพื้นที่โฆษณา 
 

 

 อัตราการเชาพื้นที่ 
(รอยละ) 

พ้ืนที่โฆษณาบนอาคาร 
(บาท / เดือน) 

ป 2553*  100.0 1,240,500.00 
ป 2554*  100.0 1,451,022.76 
ป 2555*  100.0 1,773,457.79 

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
อายุสัญญาเชาของผูเชา ณ 31 ธันวาคม 2555 
 

 จํานวนสัญญาเชา สัดสวนของพื้นที่ท่ีมีผูเชา
ท้ังหมด(รอยละ) 

1 ป 9 7.6 
2 ป 7 4.0 
3 ป 81 86.9 
มากกวา 3 ป 2 1.5 

 
ระยะเวลาที่สัญญาเชาจะครบกําหนด 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงถึงปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชาในทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรก 
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1) สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานและรานคา  

 
ปที่สัญญาเชาครบกําหนด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ้ืนที่เชาของผูเชาที่ครบ
กําหนดอายุสัญญาเชา 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนของพื้นที่ที่มีผูเชา
ทั้งหมด 
(รอยละ) 

ป 2556 3,488 14.7 
ป 2557 8,293 35.0 
ป 2558 11,595 48.8 
ป 2559 0 0 

เกินกวาป 2559 354 1.5 
         ที่มา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
                                  ไมรวมพื้นที่ของบริษัท  ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 436 ตารางเมตรเพื่อใชเปนสํานักงาน 

  
หมายเหตุ: ผูเชาที่มีสัญญาครบกําหนดในป 2556 ทั้งหมดจํานวน 11 รายอยูในขั้นตอนของการเจรจาตอ

สัญญาเชากับผูเชา 
 

2) สัญญาเชาพื้นที่โฆษณา 
 

ปที่สัญญาเชาครบกําหนด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ้ืนที่เชาของผูเชาที่ครบ
กําหนดอายุสัญญาเชา 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนของพื้นที่ที่มีผูเชา
ทั้งหมด(รอยละ) 

ป 2556 3,212 46 
ป 2561 3,800 54 

         ที่มา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
หมายเหตุ:  ผูเชาที่มีสัญญาครบกําหนดในป 2556 มีจํานวน 1 รายซึ่งไดดําเนินการตอสัญญาเชาใหมซึ่งจะ

ครบกําหนดในป 2558 เปนที่เรียบรอยแลว 
 
ผลประกอบการยอนหลัง* 
 
ตารางตอไปนี้แสดงผลประกอบการยอนหลังของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 
ผลการดําเนินงานในชวง 3 ปยอนหลังของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
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 ป 2553 
เมย.-ธค. 

ป 2554 
มค.-ธค. 

ป 2555 
มค.-ธค. 

รายได 68.1 95.8 115.1 
 - รายไดจากคาเชาและคาบริการ 
 - รายไดคาเชาพื้นที่โฆษณา 
 - รายไดอื่น 

51.0 
11.7 

5.4 

72.9 
13.4 

9.5 

83.0 
19.2 
12.9 

ตนทุนการบริการและคาใชจายในการบริหาร 26.7 40.6 41.4 
กําไรจากการดําเนินงาน (กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนาย) 

41.4 55.3 73.7 

ที่มา:  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
*ผลประกอบการจริงภายหลังการลงทุนอาจนอยกวาผลการดําเนินงานในอดีตเนื่องจากมีคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติม 
 
การประกันภัย 
ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 เจาของอสังหาริมทรัพย ไดจัดใหมีการทําประกันภัย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

(1) ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (รวมถึงความคุมครองในกรณีน้ําทวม ภัยการเมือง แผนดินไหว และภัย
ธรรมชาติ) 
 
ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกันภัย จํานวน 1,644,000,000 บาท 
บริษัทประกันภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 

(2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก    
ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกันภัย จํานวน 140,000,000 บาท 
บริษัทประกันภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 

(3) ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
 

ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกันภัย จํานวน 10,000,000 บาท 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 

Section 1 - 17 
                    

                        
   

 

บริษัทประกันภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

 
ที่มา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด 

  
 บริษัทจัดการมีความเห็นวา ในปจจุบันการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินนาจะเพียงพอแลวเนื่องจากวงเงินความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนใกลเคียงกับราคาประเมินของทรัพยสินกอนหักคาเสื่อมราคา  โดยมูลคาตนทุนทดแทน 
(Replacement Value) ของทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งประเมินโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 อยูที่  1,643 ลานบาท และ 1,696 บาท 
ตามลําดับในสวนของประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็มีวงเงินความคุมครองเทียบเทารายรับคาเชาที่คาดวาจะไดรับภายในระยะเวลา 1 
ป ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยรายไดที่ขาดไปในกรณีที่ตองมีการปดซอมแซมทรัพยสิน และในสวนของการประกันภัยความรับผิดของ
บุคคลภายนอกนั้น เนื่องจากทรัพยสินมีการใชประโยชนเปนอาคารสํานักงาน ซึ่งมิไดมีความเสี่ยงภัยสูงเมื่อเทียบกับทรัพยสินที่
นําไปจัดหาผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น วงเงินความคุมครองจํานวนดังกลาวจึงเปนจํานวนที่เหมาะสมแลว 
 
 ทั้งนี้ หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยแลว บริษัทจัดการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเอาประกันภัยอยาง
เพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยที่สําคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกซึ่งประกอบดวยการประกันภัยดังตอไปนี้ (ก) การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท  (ข) 
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ (ค) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก  

 

ขอมูลราคาประเมิน    
1. ราคาประเมินของบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เทากับ 

1,717,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยสิบเจ็ดลานบาทถวน)  ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการคิดจากรายได 
(Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique)  

2.     ราคาประเมินของบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 เทากับ 1,769,000,000 บาท (หนึ่ง
พันเจ็ดรอยหกสิบเกาลานบาทถวน) ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการคิดจากรายได (Income Method) แบบ
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) 

 

 จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูประเมินคาทรัพยสินที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินมูลคาดังกลาวไมสมเหตุสมผล 
อยางไรก็ตามผลประกอบการณที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกตางจากสมมติฐานดังกลาวได หรือเหตุการณตางๆอาจจะไมเปนไป
ตามที่คาดการณไว 
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 บริษัทจัดการมีความเห็นวาอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร เปน อาคารสํานักงานที่มีความโดดเดน ต้ังอยูในทําเลที่มี
ศักยภาพ ยานใจกลางเมืองบนถนนพระรามเกา โดยทําเลที่ต้ังของอาคารนั้นอยูในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก อยูใกล
เสนทางคมนาคมหลักรวมถึงทางดวนพิเศษหลายสายซึ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางไดเปนอยางดี รวมทั้งตัวอาคารมี
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีและมีการปรับปรุงใหอาคารนั้นมีความทันสมัยอยูอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้อาคาร
สํานักงานเคพีเอ็น ทาวเวอรยังมีโอกาสที่จะสามารถปรับอัตราคาเชาใหสูงขึ้นจากอัตราคาเชาปจจุบันเนื่องจากอัตราคาเชาใน
ปจจุบันยังอยูในอัตราที่ตํ่ากวาราคาตลาด และในอนาคตอันใกลจะมีการจัดสรางสถานีรถไฟฟาซึ่งตั้งอยูใกลกับตัวอาคาร ตาม
โครงการรถไฟฟาสายสีสม (ตลิ่งชัน-มีนบุรี) ดังนั้นจึงสงผลใหราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนสูงกวาราคาต่ําสุดที่ไดจากรายงาน
การประเมนิคา 
 

ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถขอรับรายงานประเมินทรัพยสินที่กองทุนจะเขาลงทุนครั้งแรกฉบับเต็มไดที่บริษัทจัดการ 

 
4.2 การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้ง
แรก โดยการนําพื้นที่สํานักงานและพื้นที่รานคา (ยกเวนพื้นที่สวนกลาง)ออกใหเชา และนําพื้นที่
โฆษณาออกจัดหาผลประโยชนโดยใหผูเชาอาคารและ/หรือบุคคลภายนอกเชาเพื่อการโฆษณา 
โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปนผูดําเนินการดูแลผูเชารายเดิม และจัดหาผูสนใจที่จะเชา
พ้ืนที่อาคารและ/หรือพ้ืนที่โฆษณาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการเชาพื้นที่ โดยอาศัยชองทางการขาย 
เชน เครือขายและหรือพันธมิตรของผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทนายหนา หรือการทํา
โฆษณาเผยแพรตามสื่อตางๆตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกนั้น กองทุนรวมจะเขาเปนคูสัญญาภายใต
สัญญาเชาอาคารสํานักงานและสัญญาเชาพื้นที่รานคา สัญญาการใหบริการงานระบบและ
สาธารณูปโภค รวมทั้งเชาพื้นที่โฆษณาแทนเจาของอสังหาริมทรัพยเดิม ในฐานะผูใหเชาและผู
ใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข
สัญญาคลายคลึงกันสําหรับผูเชาทุกราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเชาและการใหบริการ ซึ่ง
สวนใหญมีกําหนดระยะเวลา 3 ป การกําหนดใหผูเชาวางเงินมัดจําและผูใหเชามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาในกรณีที่ผูเชาผิดสัญญา เปนตน ทั้งนี้ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ
ผูขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมและคูสัญญาเดิมตามสัญญาเชาพื้นที่ สัญญาใหบริการและ
สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกจะประสานงานกับ
คูสัญญาเดิมเพื่อดําเนินการ เปลี่ยนตัวคูสัญญาจากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด เปน
กองทุนรวม และ/หรือดําเนินการยกเลิกสัญญาเดิมทุกฉบับ และจัดใหผูเชา ลูกคา และ/หรือ
คูสัญญาเดิมทุกรายเขาทําสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมซึ่งมีรายละเอียดดังกลาวขางตน รวมถึง
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โอนเงินมัดจําและเงินประกันทั้งหมดที่ไดรับจากผูเชาอาคารใหแกกองทุนรวม ภายหลังจากที่
กองทุนรวมเขาลงทุนเปนที่เรียบรอยแลว 

4.3         สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เก่ียวกับการลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม   

(สาระสําคัญของรางสัญญาในขอนี้ สรุปโดยบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ซึ่ง
เปนที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม) 

   (1) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“ผูจะซื้อ” หรือ “กองทุน
รวม”) 

บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูจะขาย”) 

ทรัพยสินที่ 
จะซื้อจะขาย 

ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ประกอบดวย 

1.  ที่ดินรวม 8 แปลง เนื้อที่ทั้งสิ้น 2 ไร 2 งาน 14.7 ตารางวา 
โฉนดเลขที่ 25228, 25230, 25231, 25232, 25233, 25234, 
25235 และ 4906    

2. อาคารสํานักงาน จํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคารสูง 27 ช้ัน
พรอมที่จอดรถยนต ต้ังอยูเลขที่  719 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และสิ่งปลูกสราง
ใดๆ ที่ต้ังบนที่ดินในขอ 1  

(หมายเหตุ ทรัพยสินขางตน รวมเรียกวา “อสังหาริมทรัพย” หรือ 
“ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย” ) 

การโอนกรรมสิทธ์ิ  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ และการสง
มอบการครอบครอง 

1. คูสัญญาจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย 
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ กองทุนรวมไดจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(“วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก”)  

2. กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย
ตามสภาพที่เปนอยู ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  

3 ผูจะขายตกลงสงมอบการครอบครองทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย
ใหแกกองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตาม
สภาพของอาคารที่เปนอยูในขณะนั้น โดยการสงมอบการ
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ครอบครองดังกลาวมีผลสมบูรณทันทีที่การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์มีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

คาตอบแทนการโอน
กรรมสิทธ์ิ 

ไมเกิน 1,592,955,000 บาท (ไมรวมภาษีและคาธรรมเนียมที่
เ กี่ ย วข อ ง )  โดย เปนค าตอบแทนในส วนของที่ ดิ นไม เ กิน 
152,100,000 บาท และอาคารไมเกิน 1,440,855,000  บาท โดยชําระ
ในวันที่ไดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขาย 
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (วันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก) 

อยางไรก็ตาม จํานวนคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะ
ซื้อจะขายขางตนอาจปรับเปลี่ยนไดตามที่เจรจาตกลงกับผูจะขาย 
แตจํานวนเงินคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะ
ขายตามสัญญานี้ เมื่อรวมกับคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายงานระบบ สาธารณูปโภคและ
อุปกรณที่เกี่ยวของตามขอ 4.3 (2) และภาษีและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อจะขายแลว
กองทุนรวมจะชําระเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 1,800,000,000 บาท  

คํารับรองและรับประกัน
ของผูจะขาย 

ผูจะขายตกลงใหคํารับรองและรับประกันแกกองทุนรวม โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูจะขายมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตหรือถือวาเปนผูไดรับ
อนุญาตอยางครบถวนถูกตองจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก รวมถึงการ
กอสราง การเปดใชงานและการประกอบกิจการประเภท
สํานักงานใหเชา และใบอนุญาตและ/หรือการอนุญาตดังกลาว
ยังคงมีผลใชบังคับอยางสมบูรณอยูในวันที่ทําสัญญา 

 ผูจะขายมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตใบอนุญาตหรือ
การไดรับอนุญาตที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุนครั้งแรก  

 ผูจะขายมิไดดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลใหใบอนุญาต และ/
หรือการไดรับอนุญาตที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกถูกระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ในวันที่กองทุนรวมเข าลงทุนครั้ งแรกผูจะขายเปนผูมี
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กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 
และอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไมอยู
ภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระผูกพันใด ๆ นอกจากสัญญาเชา
พ้ืนที่และสัญญาจางบริการ 

3. ผูจะขายจะดําเนินการโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาและ
สัญญาบริการใหแกกองทุนรวมโดยการเปลี่ยนตัวคูสัญญา
จากบริษัท ซีบีเอ็นพี  )ประเทศไทย  (จํากัด เปนกองทุนรวม 

และ/หรือดําเนินการยกเลิกสัญญาเดิมทุกฉบับ และจัดใหผูเชา 
ลูกคา และ /หรือคูสัญญาเดิมทุกรายเขาทําสัญญาโดยตรงกับ

กองทุนรวมภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสิน
โครงการ รวมถึงโอนเงินมัดจําและเงินประกันทั้งหมดที่
ไดรับจากผูเชาอาคารใหแกกองทุนรวมใหครบถวนภายใน
ระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะซื้อขาย 

4. ผูจะขายรับรองวาทรัพยสินที่จะซื้อขายอยูในสภาพดี ไมชํารุด
บกพรองอยางมีนัยสําคัญและไดรับการซอมแซมและ
บํารุงรักษาอยางเหมาะสม 

5. ผูจะขายรับรองวากอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก  
ทรัพยสินที่จะซื้อขายไมมีขอพิพาท คดีความ หรืออยูภายใต
การบังคับคดีใดๆ ที่จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา
ฉบับนี้ หรือการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่จะซื้อขาย 

6. ในกรณีที่ผูจะขายมีการจัดทําประกันภัยเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะ
ซื้อขายไวกอนหนาที่คูสัญญาจะเขาทําสัญญาฉบับนี้และ
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับภายหลังจาก
วันจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขายแลว 
ผู จะขายตกลงจะดํ า เนินการใหกองทุนรวมเปนผู เอ า
ประกันภัยและผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาวโดยมีผลนับตั้งแตวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินที่จะซื้อขายเปนตนไป โดยกองทุนรวมตกลงเปน
ผูรับผิดชอบคาเบี้ยประกันภัยตามสัดสวนของระยะเวลาความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู โดยหากผูจะ
ขายไดชําระคาเบี้ยประกันภัยในสวนดังกลาวไปแลว กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนคาเบี้ยประกันภัยใหแกผูจะขายภายใน
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ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะซื้อขาย 

สิทธิปฏิเสธกอนในการ
ซื้อคืนหรือจัดหา
ผลประโยชน ใน
ทรัพยสิน)Right of 
First Refusal) 

หากกองทุนรวมประสงคที่จะขาย โอนหรือจําหนายกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะซื้อจะขายไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลใด ๆ 
หรือใหเชาที่ดินหรืออาคารแกบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจจัดหา
ผลประโยชนในการนําพื้นที่อาคารออกใหเชาชวงแกผูเชารายยอย 
หรือธุรกิจอื่นใด  กองทุนรวมตกลงจะทําหนังสือแจงเปนคําเสนอ
ไปยังซีบี เอ็นพีโดยระบุขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ ยวกับการ
ดําเนินการดังกลาวของกองทุนรวม เพื่อใหซีบีเอ็นพี พิจารณารับ
ขอเสนอดังกลาวกอน โดยหากซีบีเอ็นพีไมตอบรับขอเสนอดังกลาว
เปนลายลักษณอักษรภายในกําหนดระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงจากกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิดําเนินการเสนอขาย 
โอน หรือจําหนาย หรือเสนอใหเชาแกบุคคลภายนอกไดตอไป  
ทั้งนี้ กองทุนรวมไมสามารถขายโอน จําหนาย หรือใหเชาที่ดินและ
อาคารแกผูอื่นโดยเสนอเงื่อนไขที่ดีกวาเงื่อนไขที่ไดเสนอใหซีบีเอ็น
พี และการดําเนินการตามสิทธิที่จะปฏิเสธกอนดังกลาวตองไมตํ่า
กวาราคาประเมินตามที่บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคา
ทรัพยสินกอนการขาย โดยจะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 

Section 1 - 23 
                    

                        
   

 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การบอกเลิกสัญญา 

1. ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญา
ของคูสัญญาที่เกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาว แลวแตกรณี 

1.1 คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิด
คํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินและอาคาร  และสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถ
ใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนครั้งแรกไดตามวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้   

1.2 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงเลิกสัญญารวมกันเปนลาย
ลักษณอักษร 

1.3 กองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินที่จะซื้อจะขายภายใน 60 วันทําการนับจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

2. ผลของการผิดนัดหรือผลอันเกิดจากเหตุแหงการเลิกสัญญา 

2.1 ในกรณีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตกเปนผูผิดสัญญา  
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงอาจเรียกรองใหคูสัญญาฝายที่
ปฏิบัติผิดสัญญาชําระคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ 
ได 

2.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1.2 และ 
1.3 ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแต
ละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงิน
หรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

ภาษีอากรและคาใชจาย 1. กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมและภาษีอากรตาง ๆ 
ที่ เกี่ยวของในการเขาทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย  ซึ่งคิดเปนเงินจํานวนประมาณ 
100,000 บาท (ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ 
ที่จายและภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับเงินไดที่ซีบีเอ็นพีไดรับ
ภายใตสัญญาฉบับนี้ใหอยูในความรับผิดชอบของซีบีเอ็นพี)  

2. กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุง
ทองที่ รวมตลอดถึงภาษีปาย ภาษีอื่น ๆ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 

Section 1 - 24 
                    

                        
   

 

ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนในโครงการนับจากวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก  

หากกองทุนรวมชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุง
ทองที่ รวมตลอดถึงภาษีปาย ภาษีอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมใดๆ 
ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนในโครงการ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอน
วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก แทนซีบีเอ็นพีใหซีบีเอ็นพี
ชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกกองทุนรวมภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กองทุนรวมไดแจงใหซีบีเอ็นพีทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

หากซีบีเอ็นพีชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ 
รวมตลอดถึงภาษีปาย ภาษีอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่อาจ
เรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เกี่ยวของกับการ
ใชประโยชนในโครงการ ที่เกิดขึ้นนับแตวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก แทนกองทุนรวมใหกองทุนรวมชําระคืนเงิน
จํานวนดังกลาวใหแกซีบีเอ็นพีภายใน 30 วันนับจากวันที่ซีบี
เอ็นพีไดแจงใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร 

คาปรับ บรรดาหนี้สินใด ๆ ที่คูสัญญาฝายใดมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาฉบับ
นี้ หากคูสัญญาฝายนั้นผิดนัดชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิคิด
คาปรับในอัตรารอยละ 7.5  ตอป  จากจํานวนหนี้คางชําระนั้น ๆ 
จนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้น 

 

(2) สัญญาซื้อขายงานระบบ สาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“ผูซื้อ” หรือ “กองทุนรวม”) 

บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูขาย”) 

ทรัพยสินที่ 
จะซื้อจะขาย 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ประกอบดวย 

งานระบบ สาธารณูปโภค และอุปกรณ 

 (หมายเหตุ ทรัพยสินขางตน รวมเรียกวา “สังหาริมทรัพย” หรือ 
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ) 
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การโอนกรรมสิทธ์ิ  
และการสงมอบการ
ครอบครอง 

1. กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายตาม
สภาพที่เปนอยู  

2. ผูขายตกลงสงมอบการครอบครองทรัพยสินที่ซื้อขายใหแก
กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  โดย
คูสัญญาใหถือวาการสงมอบการครอบครองดังกลาวมีผล
สมบูรณทันทีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

“วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก” หมายถึง วันที่กองทุนรวมได
จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
จากผูขาย 

คาตอบแทนการโอน
กรรมสิทธ์ิ 

ไมเกิน 207,045,000 บาท โดยผูซื้อตองชําระคาตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ์ (รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหครบถวนในวันโอน
กรรมสิทธิ์ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

อยางไรก็ตาม จํานวนคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ซื้อ
ขายขางตนอาจปรับเปลี่ยนไดตามที่เจรจาตกลงกับผูขาย แตจํานวน
คาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญานี้เมื่อ
รวมกับคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขายตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรตามขอ 4.3 (1) 
และภาษีและคาธรรมเนียมที่ เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อจะขายแลว กองทุนรวมจะชําระเปนมูลคา
ทั้งสิ้นไมเกิน 1,800,000,000 บาท  

คํารับรองและรับประกัน
ของผูจะขาย 

ในวันทําสัญญา และวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูขายตกลง
ใหคํารับรองและรับประกันแกกองทุนรวม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ทรัพยสินที่ซื้อขายอยูในสภาพดี ไมชํารุดบกพรองอยางมี
นัยสําคัญและไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษาอยาง
เหมาะสมเชนเดียวกันกับการซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับทรัพยสินที่ซื้อขาย 

2. ผูขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายโดยสมบูรณ 
และมีสิทธิและความสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาว
ใหกับกองทุนรวมได และในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรก ทรัพยสินที่ซื้อขายไมอยูภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระ
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ผูกพันใด ๆ  

3. ผูขายยอมรับและยืนยันวาผูขายเปนเจาของสิทธิในมิเตอร
ไฟฟาและประปา  ตราบเทาที่บริษัท  เคพีเอ็น  กรุป  คอร
ปอเรชั่น จํากัดปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเทานั้น และในกรณีที่สัญญา
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยระหวางกองทุนรวมกับ
บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด  สิ้นสุดลงผูขาย
จะตองโอนสิทธิในมิเตอรไฟฟาและประปาใหแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามที่กองทุนรวมกําหนดโดยกองทุนรวมจะแจง
ใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ผูขายตกลง
รับผิดชอบคาธรรมเนียม ภาษีและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการโอนสิทธิในมิเตอรไฟฟาและประปาดังกลาวแตเพียงผู
เดียว 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การบอกเลิกสัญญา 

มีสาระสําคัญเชนเดียวกับที่สรุปไวในหัวขอเหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การบอกเลิกสัญญาของ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น 
ทาวเวอร 

ภาษีอากรและคาใชจาย กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมและภาษีอากรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขาย    )ภาษีเงินได
นิติบุคคล และภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายของผูขาย สําหรับ
เงินไดที่ ผูขายไดรับภายใตสัญญาซื้อขายฉบับนี้ใหอยูในความ
รับผิดชอบของซีบีเอ็นพี(  

คาปรับ มีสาระสําคัญเชนเดียวกับที่สรุปไวในหัวขอคาปรับของสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 

 
(3) สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“กองทุนรวม”) 

บ ริ ษั ท  เ ค พี เ อ็ น  ก รุ ป  ค อ ร ป อ เ ร ชั่ น  จํ า กั ด  ( “ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย”) 

วันที่สัญญามีผลใช สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับนับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
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บังคับและการแตงตั้ง
ผูบริหารโครงการ 

แรก  

ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนการซื้อโครงการได
เสร็ จสมบู รณตามที่ กํ าหนดไว ในสัญญาการ เข าลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพันใด ๆ  ตอ
คูสัญญาโดยคูสัญญาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจาย 
ใด ๆ ตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ทั้งนี้ การที่สัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน
ดวยเหตุดังกลาวไมถือวาเปนการเลิกสัญญาหรือผิดสัญญาโดย
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแตอยางใด 

หนาที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

1. ปฏิบัติหนาที่ทั่วไปในการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย 
โดยการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะตองสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานประจําป โครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมาย
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

2. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงที่จะจัดใหมีบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานประจําที่โครงการ และดูแล จัดการบริหารโครงการ
ในจํานวนที่เหมาะสม เปนผูมีความรูและประสบการณในการ
บริหารอสังหาริมทรัพยและมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่
เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่ กําหนดในกฎหมาย
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลง
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดใหมีบุคลากร
ดังกลาวดวยตนเองโดยไมเรียกเก็บจากกองทุนรวมเพิ่มเติม 

3. ในกรณีที่ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยวาจางบุคคลใดๆ หรือ
มอบหมายงานไมวาสวนหนึ่งสวนใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคลใดๆ 
ใหเปนผูดําเนินการแทน ซึ่งบุคคลดังกลาวเปนบริษัทในเครือ
หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยใหคํารับรองและตกลงที่จะตรวจสอบใหอัตรา
คาจางหรือคาตอบแทนที่ชําระใหแกบุคคลดังกลาวเปนไปตาม
ราคาตลาด 
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คาตอบแทนและ

คาใชจาย1 

กองทุนรวมตกลงชําระคาตอบแทนในการจัดการและบริหาร
อสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังนี้ 

ก. คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยสิน 

ข. คาธรรมเนียมในการดําเนินการใหผูเชาเดิมตอสัญญาเชาของ
โครงการฯ เทากับคาเชาและคาบริการที่กองทุนรวมจะ
ไดรับจํานวน 0.5 เดือน ตอราย (เฉพาะกรณีที่สัญญาฉบับตอ
อายุดังกลาวมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 3 ปขึ้นไป) 

ค. คาธรรมเนียมในการจัดหาและดําเนินการใหผูเชารายใหมเขา
ทําสัญญาเชาของโครงการฯ เทากับคาเชาและคาบริการที่
กองทุนรวมจะไดรับจํานวน 1 เดือน ตอราย (เฉพาะกรณีที่
สัญญาใหมดังกลาวมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 3 ปขึ้นไป) 

ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1. “คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยสิน” เทากับ รอยละ 2.75 ของ
รายไดคาเชาและคาบริการที่กองทุนรวมไดรับจากการนํา
โครงการฯ ออกหาประโยชน โดยไมรวมรายไดจากเงิน
ลงทุนอื่นของกองทุนรวม บวกกับจํานวนรอยละ 0.25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือนกอนหนาที่จะมีการชําระคาตอบแทน  และ
จํานวน รอยละ 2.7 ของผลกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย
กอนหักรายจายของกองทุนรวม 

“กําไรสุทธิ” หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  ลบ
ดวยจํานวนรวมของ (ก) คาใชจายทั้งหมดอันเกี่ยวเน่ือง
โดยตรงกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกซึ่ง
รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการขายและ
บริหาร คาเชาที่ดินและทรัพยสิน คาใชจายอื่นๆ เชน คาเบี้ย
ประกันภัย เปนตน (ข) คาบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพยรายป 
และ (ค) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 

                                                                 
1 หมายเหตุ  บริษัทจัดการเห็นวาอัตราคาตอบแทนและคาธรรมเนียมท่ีชําระใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีความเหมาะสมแลว เนื่องจากเปนไปตามอัตราตลาดทั่วไปของการวาจางบริหาร

อาคารสํานักงานในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้การชําระคาตอบแทนและคาธรรมเนียมแตละประเภทใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยชัดเจน นอกจากนี้ยังมี
การกําหนดคาตอบแทนรายปขั้นสูงไวดวยซึ่งทําใหกองทุนรวมสามารถกําหนดงบประมาณและควบคุมรายจายดังกลาวได 
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ทั้งนี้ คาใชจายตามที่กําหนดในขอ (ก) ดังกลาวไมรวมถึง 
(1) คาใชจายเพื่อการดําเนินการของกองทุนรวม เชน 
คาใชจายในการจัดตั้งกองทุน คาธรรมเนียมผูจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย คาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน (2) คาใชจายทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้น เชน คา
เสื่อมราคาหรือการดอยคาลงของทรัพยสิน หรือคาใชจาย
ทางบัญชีเนื่องดวยการประเมินราคา และ (3) คาใชจายที่มี
นัยสํ าคัญ  ซึ่ งไมใชค าใชจ ายที่ เกิดขึ้นตามปกติของ
โครงการ 

2. คาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยรวมกันแลว
ทั้งหมดตองไมเกินรอยละ 2.0 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอน
หนาที่จะมีการชําระคาตอบแทน และตองไมเกินกวา
จํานวนคาตอบแทนรายปขั้นสูงที่ กําหนดไว (แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา)  

 คาตอบแทนรายปขั้นสูง กําหนดไวดังนี้  

• ปที่ 1  (พ.ศ.2556) ปละไมเกิน 2.40 ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

หมายเหตุ: ปที่ 1 (พ.ศ.2556) คิดคํานวณตาม
สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยตามจริง 

• ปที่ 2  (พ.ศ.2557) ปละไมเกิน 6.35 ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปที่ 3  (พ.ศ.2558) ปละไมเกิน 6.35  ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปที่ 4  (พ.ศ.2559) ปละไมเกิน 8.0  ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปที่ 5 – 7 (พ.ศ.2560 – 2562) ปละไมเกิน 10 ลาน
บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปที่ 8 (พ.ศ.2563) ปละไมเกิน 12 ลานบาท (ไมรวม
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ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปที่ 9 (พ.ศ.2564)เปนตนไป – ไมจํากัดจํานวน
คาตอบแทนรายปขั้นสูง  (แตทั้ งนี้  เมื่อรวม
คาตอบแทนทั้งหมดแลว จะตองไมเกินรอยละ 
2.0 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาที่
จะมีการชําระคาตอบแทน)  

การจัดพื้นที่สํานักงาน นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงจัดพื้นที่สํานักงานภายในอาคารเคพี
เอ็น ทาวเวอร ช้ัน 11 ใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปน
สํานักงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ เปนจํานวนพื้นที่ทั้งสิ้นไมเกิน 200 ตาราง
เมตรโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมี
หนาชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ ที่ใชไปตามจริงในพื้นที่ดังกลาว
ในอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผูเชาและผูรับบริการภายใน
อาคาร 

สิทธิในการใหบริการ
สาธารณูปโภค 

เพื่อตอบแทนการที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงรับผิดชอบชําระ
ค าบริ ก ารสาธารณูปโภค  อันได แก  น้ํ าประปาและไฟฟ า 
("สาธารณูปโภค") ที่ใชในโครงการฯ ที่กองทุนรวมลงทุนใหกับ
หนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวแตเพียงผูเดียว กองทุน
รวมจึงตกลงใหสิทธิผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูใหบริการ
สาธารณูปโภคแกผูเชาภายในโครงการฯ โดยมีสิทธิและหนาที่
ดังตอไปนี้ 
1.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงรับผิดชอบชําระคาบริการ

สาธารณูปโภคทั้งหมดของโครงการฯ ที่กองทุนรวมลงทุน
ใหแกหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวดวยตนเอง
แตเพียงผูเดียว 

2.  ผู บ ริห ารอสั งหาริ มทรัพย มี สิ ทธิ เ รี ยก เก็บค าบริ ก าร
สาธารณูปโภคที่ใชโดยผูเชาจากผูเชาดวยตนเองเพื่อเขาบัญชี
ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเอง 

3.  ผู บริหารอสั งหาริมทรัพย จะต อ ง เรี ยก เก็บค าบริ ก าร
สาธารณูปโภคจากผูเชาตามอัตราที่ไดมีการเรียกเก็บอยูกอนที่
จะมีการทําสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
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4.  ผู บริหารอสั งหาริมทรัพย จะต อ ง เรี ยก เก็บค าบริ ก าร
สาธารณูปโภคที่ใชในพื้นที่สวนกลางและพื้นที่สวนอื่นของ
โครงการฯ ที่ยังไมมีผูใดเขาครอบครองจากกองทุนรวมตาม
เงื่อนไขดังนี้ 

 (1) ในกรณีที่ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมี กําไรจากการ
ใหบริการสาธารณูปโภค (คิดคํานวณจากรายไดทั้งหมด
ที่เรียกเก็บจากผูเชาภายในโครงการ หักดวยรายจาย
ทั้ งหมดที่ ผู บริหารอสั งหาริมทรัพย ชํ าระให แก
หนวยงานที่ ใหบริการสาธารณูปโภค )  ผูบริหาร
อสั งห า ริ มท รั พ ย ต กล ง ไม เ รี ย ก เ ก็ บค า บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภคที่ใชในพื้นที่สวนกลางและพื้นที่สวนอื่น
ของโครงการฯ ที่ยังไมมีผูใดเขาครอบครองจากกองทุน
รวม  
นอกจากนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงชําระสวน
แบงกําไรที่ไดรับจากการใหบริการสาธารณูปโภค
ดังกลาวใหแกกองทุนรวมในอัตรารอยละ 50 ของกําไร
จากการใหบริการสาธารณูปโภคขางตน  

(2)  ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีคาใชจายสวนเกิน
จากการใหบริการสาธารณูปโภค (คิดคํานวณจากรายได
ทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูเชาภายในโครงการ หักดวย
รายจายทั้งหมดที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยชําระใหแก
หนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภค แลวปรากฏวา
รายจายสูงกวารายได) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลง
เรี ยก เก็บค าบริ การสาธารณูปโภคที่ ใช ในพื้ นที่
สวนกลางและพื้นที่สวนอื่นของโครงการฯ ที่ยังไมมี
ผูใดเขาครอบครองจากกองทุนรวมในอัตราเดียวกันกับ
ที่ชําระใหแกหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภค แต
รวมจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งสิ้นจะไม
เกินกวาจํานวนสวนตางของรายจายทั้งหมดที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยชําระใหแกหนวยงานที่ใหบริการ
สาธารณูปโภคไปตามจริงหักดวยรายไดทั้งหมดที่เรียก
เก็บจากผูเชาภายในโครงการ 

 อยางไรก็ตาม การเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมจากกองทุนรวมตามวรรคแรกขางตนอยูภายใต
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เงื่อนไขดังนี้  
(ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงจะไมเรียกเก็บ

คาบริการสาธารณูปโภคเพิ่มเติมจากกองทุนรวม
สําหรับคาใชจ ายสวนเกินจากการใหบริการ
สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2556 – 2557 

(ข) ผูบริหารอสั งหาริมทรัพยตกลงจะเรี ยก เก็บ
คาบริการสาธารณูปโภคเพิ่มเติมจากกองทุนรวม
สําหรับคาใชจ ายสวนเกินจากการใหบริการ
สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2558 ไมเกินกวา 
7,540,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนสี่หมื่นบาท)  รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคขางตนใหคิดคํานวณเปน
รายเดือน 
หมายเหต ุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เจาของอาคารเคพีเอ็น 

ทาวเวอร มีคาใชจายคาสาธารณูปโภคสวนเกินจาก
รายไดจากการใหบริการสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บ
จากผู เชาอาคารในอัตราเฉลี่ย เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 900,000 บาท (เกาแสนบาท)ตอเดือน 

5.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิปรับขึ้นอัตราคาบริการที่จะ
เรียกเก็บจากผูเชาไดตามการปรับขึ้นอัตราคาบริการของ
หนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาว 

6. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองไม เรียกเก็บคาบริการ
สาธารณูปโภคจากผูเชารายใหมในอัตราที่สูงเกินสวนโดยไม
มีเหตุอันควร 

7. ในกรณีที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่กองทุนรวมมีหนาที่จะตอง
ชําระในสวนของโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอรสําหรับป
พ.ศ. 2556 – 2558 มีจํานวนเกินกวา 7,500,000 บาท (เจ็ดลาน
หาแสนบาทถวน) ตอป  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงเปน
ผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดินในสวนที่ เกินกวา

จํานวนขางตนดังกลาวแทนกองทุนรวมแตเพียงผูเดียว2 

                                                                 
2
 บริษัทจัดการมีความเห็นวา แมวาภายหลังจากป พ.ศ.2558 เปนตนไป ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสวนตางจากกองทุนรวมไดในอัตราท่ีเกิดขึ้นตามจริง รวมถึงกองทุน

รวมมีหนาท่ีจะตองรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินเต็มจํานวนก็ตาม แตผลตอบแทนสุทธิท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากการลงทุนในโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอรภายหลังจากป พ.ศ.2558 เปน
ตนไปจะไมลดลง หรือหากลดลงก็เปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญเนื่องจากกองทุนรวมมีสิทธิทยอยปรับอัตราคาเชาพื้นท่ีเพิ่มขึ้นตามอัตราตลาดสําหรับการตออายุสัญญาเชาของผูเชารายเดิม รวมถึงผู
เชารายใหมของโครงการ นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถระบุเงื่อนไขในสัญญาเชาใหผูเชาโครงการเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินแทนกองทุนรวมได และในสวนคาบริการ
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ระยะเวลาของสัญญา 

 

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นของสัญญานี้  คูสัญญาตกลงให
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้เปนระยะเวลา 15 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรก และภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว หาก
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยผานตามเกณฑการ
พิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย กองทุน
รวมจะตออายุสัญญาออกไปอีกเปนระยะเวลา 15 ป โดยกําหนด
คาตอบแทนและเงื่อนไขอื่นๆ ไมดอยไปกวาที่ระบุไวในสัญญา
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยฉบับนี้ 

ก า รพิ จ า รณาผลก า ร
ดําเนินงานของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

 

กองทุนรวมจะพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น ง านของผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย ตามเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

(2) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปนับตั้งแตป 
พ.ศ.2557 เปนตนไปตลอดอายุของสัญญาแตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยฉบับนี้ 

กองทุนรวมอาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจงใหผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  30 
วัน หากปรากฏวา 

(ก)  รายไดจากการดําเนินงานโดยเฉลี่ยในชวงระยะเวลาการ
พิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบที่กําหนดขางตนนั้น ๆ ตํ่า
กวา (1) รอยละ 75 ของรายไดจากการดําเนินงานระหวางวันที่ 
1 มกราคม 2555  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  สําหรับการ
ประเมินผลงานในปแรก (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดย
เฉลี่ยตามสวนของระยะเวลาเทาที่มีการปฏิบัติหนาที่ตามจริง 
หรือ (2) รอยละ 75 ของประมาณการรายไดจากการดําเนินงาน
โดยเฉลี่ยตามแผนการดําเนินงานประจําปที่ไดรับอนุมัติจาก
กองทุนรวมในแตละปสําหรับการประเมินผลงานในรอบป 
พ.ศ.2557 เปนตนไป    

                                                                                                                                                                                                           
สาธารณูปโภคนั้น ผูบริหารอสังหาริมทรัพยก็มีสิทธิปรับอัตราคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากผูเชาของโครงการเพิ่มขึ้นไดและยอมเรียกเก็บสวนตางคาบริการสาธารณูปโภคจากกองทุนรวมนอยลง 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการไดจัดใหมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบแกกองทุนรวมในกรณีท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมไดเปนผูรับภาระคาใชจายสวนเกินของคาสาธารณูปโภคและคาใชจายท่ีเก่ียวของท่ี
เกิดขึ้นในปแรกท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน รายละเอียดปรากฏตามรายงานในภาคผนวก 
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 หรือ(ข)  อัตราการเชา (Occupancy Rate) พ้ืนที่ของอาคารโดย
เฉลี่ยในชวงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบ
ที่กําหนดขางตนนั้น ๆ ตํ่ากวา (1) รอยละ 50 ของพื้นที่เชา
ทั้งหมดของอาคารในระหวางวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556   หรือ (2) รอยละ 50 ของ
พ้ืนที่เชาทั้งหมดของอาคารในแตละปสําหรับชวงระยะเวลา
การพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ.2557 เปนตนไป  

กองทุนรวมอาจขอใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยจัดเตรียมเอกสาร
ขอมูลรายไดจากการดําเนินงานในปแรก หรือขอมูลประมาณการ
รายไดจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปที่ไดรับ
อนุมั ติจากกองทุนรวมในแตละป  หรือขอมูลรายไดจากการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ยในชวงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามรอบที่กําหนดไว โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองจัดเตรียม
เอกสารขอมูลดังกลาวใหแกกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 

การเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้อาจถูกยกเลิกไดโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งหากเกิด
เหตุการณใด ๆ ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ใหคูสัญญาที่เกี่ยวของแจงการบอก
เลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

1.  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้  

(ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิก
บริษัท การชําระบัญชี  

(ข)  มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของซึ่งสงผลกระทบ
ตอความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการชําระ
หนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้  

(ค) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน 
และ /หรือผูบริหารในสวนที่ เปนสาระสําคัญและได
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญกับการ
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ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้  

(ง) หากผลกําไรสุทธิประจําปที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดการและ
บริหารอสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพยใน
รอบปบัญชีใด ๆ ตํ่ากวารอยละ 50 ของจํานวนกําไรสุทธิ
ตามที่ระบุไวในแผนการดําเนินงานประจําปที่กองทุนรวม
พิจารณาอนุมัติ  

(จ) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดใน
สัญญาฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับการเงินของกองทุน
รวมโดยจงใจหรือโดยทุจริต  

2. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการไมบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม และหนังสือช้ีชวนอันเปน
ผลใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวมหรือโครงการอยาง
มีนัยสําคัญ 

3. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้  

(ก) กองทุนรวมเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสั่งใหเลิกกองทุนรวม   

(ข) ทรัพยสินถูกทําลายทั้งหมดหรือไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญและกองทุนรวมไมประสงคที่จะจัดหาประโยชน
ในโครงการดังกลาวอีกตอไป  อันเปนผลใหผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ระบุไว
ในสัญญาฉบับนี้ไดอีกตอไป 

(ค) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของอันทําให
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนใน
สวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้  

(ง)  คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไม
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ครบถวนสมบูรณ หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและคูสัญญา
ดังกลาวไมดําเนินการแกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน 
90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากคูสัญญาฝายที่ไมผิด
สัญญาเปนลายลักษณอักษร  

(จ) กองทุนรวมไดดําเนินการขาย โอน หรือจําหนายโครงการ 

 

(4) สัญญาตกลงกระทําการ 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“กองทุนรวม”) 

บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (“เคพีเอ็น กรุป”) และ
บริษัท ซีบีเอ็นพี )ประเทศไทย (จํากัด  (รวมเรียกวา “กลุมเคพีเอ็น”)   

การถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวม 

1. กลุมเคพีเอ็นและ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของกลุมเคพีเอ็น
และ/หรือผูถือหุนของเคพีเอ็น กรุปซึ่งถือหุนในเคพีเอ็น กรุป 
ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ตกลงจะถือครองหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ไมตํ่ากวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม (ไมรวมกรณีการเพิ่มทุน) 
เปนระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
ทั้งนี้ สัดสวนการถือครองหนวยลงทุนโดยบุคคลดังกลาว
ทั้งหมดรวมกันจะไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจะตองไมเกินจํานวนตามที่
กําหนดไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยวันแรก จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ป
ตามขอ 1 ขางตน ผูถือหนวยลงทุนตามขอ 1.  ตกลงจะไม
จําหนาย จาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือกอภาระผูกพันใดๆ ในหนวย
ลงทุนดังกลาว เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรจากกองทุนรวม   

การค้ําประกัน  เคพีเอ็น กรุป ตกลงค้ําประกันการปฏิบัติหนาที่และความรับผิด รวม
ตลอดถึงการชําระเงินหรือหนี้ใด ๆ ของบริษัท ซีบีเอ็นพี  )ประเทศ

ไทย  (จํากัด ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาว
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เวอร สัญญาซื้อขายงานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของ  
รวมถึงสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

ขอตกลงเกี่ยวกับ
ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

เคพีเอ็น กรุป ตกลงจะปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของโครงการเปนระยะเวลาไมตํ่ากวา 15 ป ตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้  เค
พีเอ็น กรุป ตกลงจัดหาทีมจัดการบริหารโครงการที่ประกอบดวย
บุคคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยสินเขา
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกองทุนรวม ซึ่ง 
ณ วันที่คูสัญญาเขาทําสัญญาฉบับนี้ เคพีเอ็น กรุปตกลงวาจางบริษัท 
ซีบีเอ็นพี )ประเทศไทย (จ ำกัด เปนผูดําเนินการดังกลาว 

ขอตกลงไมประกอบ
ธุรกิจแขงขัน 

เคพีเอ็น กรุป ตกลงและรับรองตอกองทุนรวมวา ภายในระยะเวลา 5  
ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเปนตนไป เคพีเอ็น 
กรุป  ผูถือหุนของเคพีเอ็น กรุป ซึ่งถือหุนในเคพีเอ็น กรุป ต้ังแตรอย
ละ 10 ขึ้นไป และบริษัทในเครือของเคพีเอ็น กรุป ตกลงเกี่ยวกับ
การไมแขงขันกับกิจการของกองทุนรวมดังตอไปนี้ 

ก. ไมประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับการ
บริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ภายในพื้นที่
รัศมี 5 ตารางกิโลเมตรรอบอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอร 

ข. เคพีเอ็น กรุป  จะดําเนินการให  บริษัท ซีบีเอ็นพี 
 )ประเทศไทย  (จํากัด  เขาทําขอตกลงยอมรับใน

การไมประกอบกิจการแขงขันกับกิจการของ
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรตามเงื่อนไข
ในขอ ก   .ตลอดระยะเวลาของสัญญาแตงตั้ง

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

สิทธิปฏิเสธกอนในการ
ลงทุนในอนาคต (Right 
of First Refusal) 

กลุมเคพีเอ็น ตกลงตอกองทุนรวมเกี่ยวกับสิทธิปฏิเสธกอนในการ
ลงทุนในอนาคต ดังตอไปนี้ 

ก. กลุมเคพีเอ็นตกลงวากองทุนรวมจะไดรับสิทธิ
ปฏิเสธกอนในการลงทุนในอนาคตจากกลุมเคพี
เอ็นสําหรับโครงการอาคารสํานักงานที่กลุมเคพี
เอ็นหรือบริษัทในเครือของกลุมเคพีเอ็นเปน
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เจาของกรรมสิทธิ์เฉพาะในกรณีที่กลุมเคพีเอ็น 
หรือบริษัทในเครือของกลุมเคพีเอ็นประสงคที่
จะจําหนาย ใหเชา และ/หรือโอนสิทธิการเชา
สําหรับทรัพยสินดังกลาวใหแกบุคคลอื่นซึ่งมี
ฐานะเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีการ
เสนอขายหนวยลงทุนเปนการทั่วไป (ซึ่งเปนนิติ
บุคคลประเภทเดียวกันกับกองทุนรวม) หรือ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Investment Trust : REIT) โดย
กองทุนรวมจะมีสิทธิซื้อ เชา และ/หรือรับโอน
สิทธิการเชาทรัพยสินดังกลาวและกองทุนรวม
ตองชําระคาตอบแทนใหแกกลุมเคพีเอ็น หรือ
บริษัทในเครือของกลุมเคพีเอ็น  

ข. สิทธิปฏิ เสธกอนที่กองทุนรวมไดรับนั้นมี
กําหนดเวลาเทากับระยะเวลาการดํารงสัดสวน
การถือหนวยลงทุนตามที่ กํ าหนดข างตน 
(ระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก) 

ค. หากในอนาคตกองทุนรวมไดมีการแปลงสภาพ
เปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Investment Trust : REIT) แลว 
สิทธิปฏิเสธกอนตามเงื่อนไขดังกลาวจะไดรับ
โอนไปดวย โดยใหมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใน
การดําเนินการให เปนไปตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของของ ”REIT” ซึ่งจะไดออกมาบังคับใช
ในขณะนั้น 

หมายเหตุ  หลังจากที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ฉบับลง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 มีผลใชบังคับ (มีผลใชบังคับ
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป) การลงทุนใน
ทรัพยสินอื่นเพิ่มเติมภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จะ
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ทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติดวยคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแปลงสภาพกองทุนรวมเปน REITแลวเทานั้น 

ขอตกลงในการอนุญาต
ใหใชชื่อทางการคาและ
ทรัพยสินทางปญญา 

เคพีเอ็น กรุป ตกลงอนุญาตใหสิทธิโดยมิใชสิทธิขาดแตเพียงผูเดียว 
(Non-Exclusive Right) แกกองทุนรวมในการใชเครื่องหมายการคา 
ช่ือทางการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการ “เคพีเอ็น” หรือ “KPN” 
เพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทยในสวนที่
เกี่ยวกับโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร โดยไมคิดคาตอบแทน
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีที่จําเปน กองทุนรวมและเคพีเอ็น กรุป ตกลง
เขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิเปนลายลักษณอักษรตามขอกําหนด
และเงื่อนไขที่คูสัญญาทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน 

ขอตกลงเกี่ยวกับ
คาใชจายในการจัดตั้ง
กองทุนรวม 

เคพีเอ็น กรุปตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดตั้งกองทุนรวม และการออกและเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับ
การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ 
คาใชจายดังกลาวตองเปนคาใชจายที่เกี่ยวของและเปนจําเปนในการ
จัดตั้ง และการออกและเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยในกรณีปกติตามที่กองทุนรวมมีหนาที่จะตองชําระ
ภายในป พ.ศ.2556 เทานั้นและตองไมมีลักษณะเปนคาใชจายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือการบริหารทรัพยสินของกองทุน
รวม  
กองทุนรวมและเคพีเอ็น กรุปรับทราบตรงกันวาคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการจัดตั้งกองทุนรวม และการออกและเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 50 ลานบาท  

 

4.4 การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลเดียวกันและบริษัทท่ีเก่ียวของ    

1. บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ซีบีเอ็นพี 
(ประเทศไทย) จํากัด    มีสิทธิลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกินหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

2. กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน   
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หมายเหต ุ บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีความเกี่ยวของกันในสวนของกรรมการผูมีอํานาจและผูถือหุนรายใหญ ซึ่ง
กรรมการบางสวนของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการใน 
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (ไดแก นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย และนายระวี ธาตุนิยม) โดย 
นายกฤษณ ณรงคเดช เปนผูถือหุนรายใหญทั้งในบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (รอยละ 99.97 และรอยละ 41.25 ตามลําดับ)  

4.5 จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight)    

 บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังนี้ 
 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเปนอาคารสํานักงานที่ต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพ  มีการ
คมนาคมที่สะดวก  
 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร เปนอาคารสํานักงานซึ่งตั้งอยูอยูติดถนนพระรามเกา สามารถ
เขาออกไดหลายทางทั้งทางถนนพระรามเกา หรือเขาทางแยกเหมงจาย หรือเขาทาง ถนนเทียม
รวมมิตร และหางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที ใกลทางขึ้นลงทางดวนหลายสาย เชน 
ช้ันที่ 1 (พระรามเกา-ดินแดง), ช้ันที่ 2 (รามอินทรา-อาจณรงค), ทางดวนพระรามเกา-ศรี
นครินทร และใกลทางดวนพิเศษเชื่อมตรงไปบางนา ชลบุรี  อีกทั้งอยูไกลสถานที่สําคัญและสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน ศูนยการคา สถานที่ราชการ ธนาคารและโรงพยาบาล  
 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรอยูใกลสถานีรถไฟใตดิน สําหรับโครงการรถไฟใตดินใน
อนาคต  
 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรต้ังอยูในแนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน-
มีนบุรี ซึ่งเปนระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดหนัก (Heavy Rail) โดยจากจุดเริ่มตนถึงสถานี
คลองบานมาจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการมีนบุรี แนวเสนทางเริ่มตนที่สถานีบางขุนนนท จากนั้นจะ
ว่ิงไปตามแนวเขตรถไฟสายบางกอกนอย ผานโรงพยาบาลศิริราช ลอดใตแมน้ําเจาพระยา
บริเวณเชิงสะพานพระปนเกลา ผานใตถนนราชดําเนิน แลวเบี่ยงใชแนวถนนหลานหลวง ผาน
ยมราช แลวเขาสูแนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเขาถนนราชปรารภถึงดินแดง แลวเลี้ยวไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต ผานศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เลี้ยวขวาไปเชื่อมกับรถไฟฟามหา
นคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย แลวเบี่ยงเขาแนวถนนพระราม 
9 ตัดผานถนนประดิษฐมนูธรรม แลวเลี้ยวซายเขาถนนรามคําแหง ผานแยกลําสาลี ตัดผานถนน
กาญจนาภิเษก สิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนสุวินทวงศบริเวณมีนบุรี ซึ่งจุดที่ต้ังของโครงการอาคารเค
พีเอ็น ทาวเวอรอยูระหวางสถานีที่ 14 (รฟม.) และสถานีที่ 15 (ประดิษฐมนูธรรม) โดยคาดวา
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โครงการรถไฟใตดินดังกลาวจะกอสรางและเสร็จและเปดใหบริการภายในป 2562 นี้ ซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเชาอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรและเพิ่มมูลคาของทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุนครั้งแรก 
 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเปนสํานักงานซึ่งไดรับการบริหารงานที่เนนดานคุณภาพ 
 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรไดรับการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบเตือนภัยตามมาตรฐานสากล ประกอบไปดวย ระบบกลอง CCTV 
ระบบปองกันอัคคีภัย ในสวนของระบบลิฟทโดยสารและลิฟทบริการไดมาตรฐานและมีจํานวน
เพียงพอตอการใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีชางซอมบํารุง เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที 
รวมท้ังมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด เพื่อคอยดูแลความเปน
ระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของอาคาร และยังมีทีมงานที่ตรวจระบบสาธารณูปโภค 
สภาพของอุปกรณตาง ๆ เชน ลิฟท ระบบปองกันอัคคีภัย อยางสม่ําเสมอ และตามระยะเวลาที่
กําหนดตามมาตรฐานของอาคารสํานักงานทั่วไป  
 
การใหบริการและการบริหารอาคารสํานักงานภายใตแบรนดชั้นนํา ท่ีเปนที่รูจักโดยทั่วไป 
 
กองทุนรวมจะมอบหมายใหบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ทําหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด เปนหนึ่งในบริษัทช้ันนํา เปนที่
รูจักโดยทั่วไป มีธุรกิจในกลุมที่หลากหลาย อาธิเชน  ธุรกิจสถาบันสอนดนตรีภายใตแบรนดเค
พีเอ็น การประกวดรองเพลงถวยพระราชทานโดยบริษัท เคพีเอ็น อวอรด จํากัด ธุรกิจรายการทีวี
โดยบริษัท กัทส เอ็นเตอรแทนเมนท จํากัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยมีโครงการอาคาร
ชุดที่อยูในการพัฒนาของกลุมธุรกิจเคพีเอ็น เชน โครงการ Capital I และโครงการ Capital II เปนตน 
 
บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูท่ีมีประสบการณ 
ในดานการพัฒนา บริหาร และใหเชาพื้นที่ อาคารสํานักงาน  
 
บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด มีทีมงานที่เปนผูบริหารทรัพยสินในโครงการอาคารเค
พีเอ็น ทาวเวอร มาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งโครงการประสบความสําเร็จเปนอยางดีใน
ปจจุบัน โดยที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด จะวาจางบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการ
และจัดการทางดานวิศวกรรมอาคาร การบริการตางๆ รวมทั้งการทําความสะอาด และการรักษา
ความปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการพีเอ็น ทาวเวอร 
แลว เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป  
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มีผูเชาที่หลากหลาย รวมถึงผูเชาประจําที่มีความม่ันคง 
 
เนื่องจากผูเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งเปนการกระจาย
ความเสี่ยงของรายไดที่จะไดรับจากผู เชา โดยผู เชาสวนใหญเปนบริษัทไทยที่มี ช่ือเสียง 
นอกจากนี้ยังมีผูเชากลุมบริษัทในเครือเคพีเอ็นเปนผูเชาประจําแลวสวนหนึ่งซึ่งชวยลดภาระใน
การจัดหารผูเชาอาคารสํานักงานของกองทุนรวมไปบางสวน ปจจัยเหลานี้ยอมจะชวยสงผลดีตอ
ผลประกอบการอาคารสํานักงานของกองทุนรวม  
 
มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ท้ังจากการบริหารทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนคร้ังแรก และจากการลงทุนของกองทุนรวมในอนาคต 
 
ดวยทําเลที่ต้ังโครงการและศักยภาพของทรัพยสินของโครงการ อยูติดถนนหลักซึ่งเปนเสนทาง
คมนาคมเขาสูศูนยกลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร หรือเสนทางไปสูสนามบินสุวรรณภูมิ   อยู
ใกลจุดขึ้นลงทางดวน และไดรับประโยชนจากโครงการระบบโดยสารขนสงมวลชนรถไฟฟา
ใตดินในอนาคต ประกอบกับอัตราคาเชาอยูในระดับที่ไมสูงมาก จึงเปนจุดเดนและขอดีที่ทําให
มีความมั่นใจวาจะสามารถหาผูเชาเพิ่มและปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นไดในอนาคต และจะสงผลให
กองทุนรวมจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นได นอกจากนี้ ในอนาคตนักลงทุนยังอาจ
ไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการเขาลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้เปนไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในหัวขอการลงทุนในอนาคต ของรายละเอียดโครงการฉบับนี้ 

  4.6 ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยปจจุบัน”  

4.7 การลงทุนในอนาคต  

 สําหรับการลงทุนในอนาคต  บริษัทจัดการโดยผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจ
พิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับการลงทุน (ปรับ portfolio) โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือ
เชาอสังหาริมทรัพย ใหกับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดย
จะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต  ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และนโยบายการลงทุนที่ระบุไวในโครงการนี้   

อนึ่ง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนรวมโดยรวมเปน
สําคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะเปนไปตามขอบเขตที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

 
4.8 ความเสี่ยงในการลงทุน 
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การลงทุนในหนวยลงทุนมีความเสี่ยง นอกเหนือจากขอมูลอื่น ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ผูลงทุนควร
ใชวิจารณญาณของตนเองและพิจารณาปจจัยความเสี่ยงที่จะกลาวตอไปนี้ ดวยความรอบคอบ 
กอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน เอกสารฉบับนี้มีขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งมีความเสี่ยง ความไมแนนอน และอยูบนสมมติฐาน
ที่กําหนด ผลประกอบการของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณในอนาคตอาจมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอันเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงดังที่จะ
กลาวตอไปนี้ และปจจัยอื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หากความเสี่ยงทั้งหลายที่กลาวถึง
เหลานี้เกิดขึ้นจริง การดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบ ราคาซื้อขาย
หนวยลงทุน อาจลดลง และผูลงทุนอาจไดรับผลเสียหายตอเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด 
 
เวนแตจะไดระบุไวในปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของในเอกสารฉบับนี้ กองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการตางไมอยูในสถานะที่จะสามารถคํานวณผลกระทบทางการเงิน หรือผลกระทบในดานอื่น
ของปจจัยความเสี่ยงที่แสดงไวในสวนนี้นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่ระบุในเอกสารนี้
อาจไมใชปจจัยความเสี่ยงทั้งหมด โดยอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมอาจไมทราบ
ในขณะนี้ หรือเปนปจจัยความเสี่ยงที่อาจถือวาไมสําคัญในปจจุบันแตอาจกลายเปนปจจัยความ
เสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคต ที่อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน 
โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลหรือราคาซื้อขายของ
หนวยลงทุน ของกองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวม
วากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมด หรือบางสวน
และไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น 
เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 
 
ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูล
ที่ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ 
โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 
 
นักลงทุนควรตระหนักวาราคาซื้อขายหนวยลงทุนอาจมีความผันผวน ผูลงทุนควรรับทราบวาผู
ลงทุนอาจไมสามารถไดคืนเงินลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 
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1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย 
และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ   
การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการ
ลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวม
ไมสามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุน
ในตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยน
เงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออก
เงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัย
ความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาด
เครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของ
รัฐบาล เปนตน ซึ่งไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุน 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ความไมแนนอนในสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรง
ตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ 
สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมี
โอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะ
ยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของ
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กองทุนรวมอยางประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว
สําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับธุรกิจสํานักงานซึ่งเปนการใหเชา
พ้ืนที่และบริการ 

4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยได
ทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษา
กฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามการกระทํา
ดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือ
ความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของ
ผูประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่
ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุน
รวมอสั งหาริ มทรัพย ใช เ ป นพื้ นฐ านในการประ เมินและตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได 
เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือ
ปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

 นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยอาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียด และการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไมสามารถครอบคลุมถึงได 
ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิด        
กฎขอบังคับดังกลาว  

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่
กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย 
ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่ง 
ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่
ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผล
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กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไมมีหลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลง
ภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
อาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขาย
ของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
ความผันผวนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณ
การซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวย
ลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ตอหนวยของกองทุน 

7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่
แทจริง 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูล
จากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคา
สินทรัพยสุทธิดังกลาวอาจมีความเสี่ยงดังตอไปนี้  

ก. มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุน
รวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิก
กองทุนรวม 

ข. มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม อาจมิใชมูลคาของหนวยลงทุนที่ซื้อ
ขายกันจริงในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะ
ประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย 
(bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความ
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ตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองใน
การซื้อขายในตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอน
อสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น 
อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ใน
สิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือ
บางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว 
อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 

10) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภท
อ่ืน 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวา        
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยู
ในอสังหาริมทรัพยโครงการเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบาย
การกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

11) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจใน
ประ เทศและต า งประ เทศ  ความสามารถของผู บริหารในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงาน
ตางๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน 
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับ
เงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะ   
ไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลได                 
ในปตอ ๆ ไป 

 
12) ความเสี่ยงเร่ืองการเวนคืนทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนทั้งหมดหรือในสวนที่

เปนสาระสําคัญภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนที่ดิน ทําใหกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนอาจสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของกองทุนรวม 
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แมในปจจุบันไมปรากฏวามีการเวนคืนทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
ทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืน
ทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกภายหลังที่กองทุนรวมไดรับโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและอาคารโครงการไมวาทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญ สัญญาที่
เกี่ยวของกําหนดใหกองทุนรวมดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหไดรับคาทดแทนตาม
จํานวน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ .ศ. 2530 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ) (“กฎหมายวาดวยการเวนคืน”)  

 ในกรณีดังกลาวขางตน กองทุนรวมอาจไมไดรับคาทดแทนภายใตกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนเลยเนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในกฎหมาย
ดังกลาวหรือกองทุนรวมอาจไดรับคาชดเชยในจํานวนที่นอยกวา (ก)  คาตอบแทน
ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน และ /หรือ (ข)  คาขาด
ประโยชนที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับจากการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจสงผลใหกองทุน
รวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดตาม
วัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ 

(ข) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

 นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย 
มหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ เปนตน อันอาจจะ
สงผลกระทบตอกําลังซื้อหรือปริมาณผูเชา 

2) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของ
อสังหาริมทรัพย การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้นหรือ
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ลดลง ของความตองการเชา การที่มีจํานวนผูประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้นจะ
สงผลใหอุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันในการจัดหาผูเชาเพิ่มขึ้น 

 
ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาและคาบริการของผูเชา 

 คาเชาและคาบริการที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาตามสัญญาเชาและสัญญา
บริการจะเปนที ่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม แมวา
ทรัพยสินดังกลาวจะมีผูเชาหลายราย แตหากผูเชาดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่ง
สงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชาและคาบริการ ไมชําระคาเชา
และคาบริการ  หรือ ยอมเลิกสัญญาเชาและสัญญาบริการกอนกําหนด และ
กองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได อาจสงผล
กระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได ถึงแมวากองทุนรวมจะมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายและริบเงินประกันจากผูเชา 

2) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูเชาหลัก และความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา
หลัก อาจทําใหรายไดของกองทุนรวมไดรับผลกระทบ  
กองทุนรวมดําเนินธุรกิจหลักในการใหเชาอาคารสํานักงาน โดยมีผูเชาหลักคือ 
บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทจอหนสัน คอนโทรลส อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จํากัด และกลุมบริษัทในเครือเคพีเอ็น ทั้งน้ี มีการเชาพื้นที่
รวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 26 ของพื้นที่เชาทั้งหมดของโครงการ โดยสัญญาเชา
ของผูเชาหลักทั้งหมดเปนสัญญาเชาที่มีอายุ 3 ปและจะครบกําหนด-ในป 2557 
และป 2558  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

 หากผูเชาหลักดังกลาวยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาใหบริการกอนครบระยะเวลาที่
กําหนดหรือ ไมตออายุสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการเมื่อสัญญาครบ
กําหนด หรือประสบปญหาดานการเงินจนกระทบความสามารถในการชําระเชา
และคาบริการ และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชา
ดังกลาวได กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ ยงในการจัดหาผู บ ริหารอสั งหาริมทรัพย รายใหม    เนื่ องจาก                           
ผลประกอบการของ กองทุนรวมขึ้นอยู กับการบริหารจัดการทรัพยสินของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 กองทุนรวมจะแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ใหเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยมีทีมงานที่มีประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินที่
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กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยูแลว โดยบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น 
จํากัดมีหนาที่ตางๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินตามที่กองทุนรวมจะ
มอบหมายให รวมถึงการรวมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชนและการ
ประกอบธุรกิจของทรัพยสินดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยสินของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน การรักษาหรือพัฒนาทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจ
ของผูเชา การใหบริหารแกผูเชาอยางมีคุณภาพ การหาผูเชารายใหมหรือการตอ
สัญญาเชากับผูเชาปจจุบัน การบํารุงรักษาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรกใหอยูในสภาพที่ดี จึงสงผลโดยตรงตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

 นอกจากนี้ หากบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ไมสามารถปฎิบัติหนาที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไม
สามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยไดดีเทียบเทากับ
การบริหารจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายเดิม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม 

4) ความเสี่ยงจากการที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดลงทุนในทรัพยสิน
อ่ืนที่อาจมีลักษณะแขงขันกับธุรกิจของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 

ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดได
เขาทําสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยกับกองทุนรวมเพื่อปฏิบัติหนาที่เปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร รวมถึงเขาทํา
สัญญาตกลงกระทําการกับกองทุนรวมโดยตกลงวาภายในระยะเวลา 5 ปนับจาก
วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 
รวมถึงผูถือหุนของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งถือหุนตั้งแตรอย
ละ 10 ขึ้นไป รวมถึงบริษัทในเครือของ บริษัทเคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด
จะไมประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับการบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
ภายในพื้นที่รัศมี 5 ตารางกิโลเมตรรอบอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร   

อยางไรก็ตาม ขอตกลงการไมประกอบธุรกิจแขงขันดังกลาวจํากัดเพียงแคการไม
ประกอบธุรกิจรับบริหารอาคารเทานั้น  บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 
(รวมถึงผูถือหุนและบริษัทในเครือ) ยังคงมีสิทธิลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือ
อาคารสํานักงานอื่นๆ และอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูบริหารทรัพยสินและ/
หรืออาคารดังกลาวไดโดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาตกลง
กระทําการแตอยางใด  ซึ่งแมวา บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด จะมิได
ดําเนินการบริหารทรัพยสินขางตนดวยตนเอง แตในฐานะที่เปนเจาของหรือผู
ลงทุนในทรัพยสินดังกลาว ยอมสามารถกําหนดทิศทางการบริหารจัดการได 
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ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น 
จํากัด ไปลงทุนในทรัพยสินอื่นๆ ในลักษณะดังกลาว  ซึ่งอาจสงผลใหมีการ
แขงขันกับธุรกิจของอาคารเคพีเอ็นทาวเวอรในทายที่สุด 

5) ความเสี่ยงจากการที่ผูเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกไมใหความ
ยินยอมเขาเปนคูสัญญาเชาและสัญญาที่เก่ียวของกับกองทุนรวม หรือไมตอสัญญา
เชาและสัญญาที่เก่ียวของ 

 ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะผูใหเชาจะดําเนินการโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการกับผู
เชาใหแกกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะรับโอนสิทธิหนาที่และเขาผูกพันกับผู
เชาตามสัญญาเชาและสัญญาบริการดังกลาว ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ 
หากผูเชาไมใหความยินยอมในการโอนสัญญาเชาและสัญญาบริการ หรือหากผู
เชาไมทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับกองทุนรวมตอไป และกองทุนรวมไม
สามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได กรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม 

อยางไรก็ตาม บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ใหคํารับรองแกกองทุนรวม
ที่จะรับผิดชอบและดําเนินการโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ
ใหแกกองทุนรวมโดยการเปลี่ยนตัวคูสัญญาจากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนกองทนุรวม และ/หรือดําเนินการยกเลิกสัญญาเดิมทุกฉบับ และจัดใหผู
เชา ลูกคา และ/หรือคูสัญญาเดิมทุกรายเขาทําสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมภาย
หลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินโครงการ 

6) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใช
ประโยชนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก เนื่องจากแมวากองทุน
รวมจะตองจัดใหมีการประกันภัยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
อยางเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
แลวก็ตาม แตกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยง
บางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได (หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได 
แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจ
ไดรับ) เชน ความสูญเสียจากสงคราม เปนตน หรือกองทุนรวมอาจไมสามารถใช
สิทธิเรียกรองตามที่ระบุในกรมธรรมประกันภัยที่เกี่ยวของไดไมวาทั้งหมดหรือ
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บางสวน หรืออาจเกิดความลาชาในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวไดโดยที่ไมใชความผิดของกองทุนรวม 

 
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ
รายแรงที่กองทุนรวมอาจไมไดรับการชดเชยความเสียหายอยางเพียงพอหรือไม
สามารถจัดใหมีการประกันภัยประเภทดังกลาวได ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรง
ตอผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนคาดวาจะไดรับ 

 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน
ภายใตการประกันภัยที่มีอยูเดิมของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก 
เพื่อใหกองทุนรวมไดรับการประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ซึ่ง
ตามขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 มีการจัดทําประกันภัยทรัพยสินสําหรับ
ความเสี่ยงทุกประเภท การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยความ
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไวแลว (กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอ “การ
ประกันภัย”) ในวงเงินความคุมครองที่นาจะเพียงพอกับคาใชจายในการซอมแซม
ทรัพยสินที่เสียหายเนื่องจากมูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Value) ของ
ทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งประเมินโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท 
จํากัด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 อยูที่  1,643 ลานบาท และ 1,696 บาท 
ตามลําดับ ในขณะที่วงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักซึ่งมีระยะเวลาการ
ประกันภัย 1 ปก็จะชวยในการชดเชยความเสียหายระหวางการซอมแซม
ทรัพยสินได  อยางไรก็ตาม  วงเงินประกันภัยในสวนของประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักดังกลาวมีจํานวนทั้งสิ้น 140 ลานบาทซึ่งอาจจะไมสามารถครอบคลุม
และชดเชยการขาดประโยชนไดในกรณีที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายมากและ
ตองใชระยะเวลาในการซอมแซมเกินกวา 1 ปขึ้นไป แตในสวนนี้ บริษัทจัดการมี
ความเห็นวาความคุมครองและวงเงินประกันภัยดังกลาวมีความเพียงพอแลว 
เนื่องจากอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรมีการจัดใหมีการบํารุงรักษาทรัพยสินโดย
สม่ําเสมอ รวมถึงมีมาตรการปองกันเหตุการณรายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิเชน  
การปองกันอัคคีภัย และไดจัดใหมีการซักซอมการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เชน การทดสอบสัญญาณเตือนภัย การซักซอมดับเพลิง
และการอพยพหนีภัย เปนตน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ทรัพยสินจะไดรับความเสียหาย
มากถึงขนาดที่ตองใชระยะเวลาในการซอมแซมเกินกวา 1 ปขึ้นไปจึงคอนขางต่ํา 
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7)  ความเสี่ยงจากการที่รายไดของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่คาดการณ และ
คูสัญญาของกองทุนรวมไมปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทํา 
สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพื่อ
ประโยชนในการจัดหาจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งในสวนนี้ บริษัท
จัดการมีความเห็นวาจํานวนรายไดคาเชาของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรซึ่งเปน
รายไดหลักในการจัดหาผลประโยชนสามารถปรับอัตราเพิ่มเติมไดอยางตอเนื่อง 
ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยสําคัญไดแก อัตราคาเชาของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรใน
ปจจุบันยังเปนอัตราคาเชาที่ตํ่ากวาอัตราคาเชาของอาคารสํานักงานประเภท
เดียวกันของผูประกอบการรายอื่น ประกอบกับในอนาคตอันใกลหลังจากที่
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี กอสรางแลวเสร็จและเปดใหใช
บริการ (คาดวาประมาณป พ.ศ.2562) ก็จะชวยจะอํานวยความสะดวกใหแกผูเชา
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรดวยซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยที่บงช้ีถึงศักยภาพใน
การจัดหาผลประโยชนของทรัพยสิน และแนวโนมที่ชัดเจนในการปรับอัตราคา
เชาเพิ่มขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก ซึ่งบริษัท
จัดการไดมีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง 
(Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปนสวนกําไรของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี  ในกรณีที่กองทุนรวมซื้อทรัพยสินโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร 
และตอมาในภายหลังเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายไดจนเปนเหตุใหกองทุนรวม
ไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาว  หรือ  กองทุนรวมไมไดรับ
ผลประโยชนตามที่คาดการณไวดวยเหตุใดๆ กองทุนรวมมีความเสี่ยงที่รายไดขั้น
ตํ่าจากการนําทรัพยสินออกจัดหาผลประโยชนไมเปนไปตามเปา ผูถือหนวย
ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลา
ที่คาดการณไว หรือในกรณีที่บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ
บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ไมปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินและอาคาร สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือสัญญาตก
ลงกระทําการซึ่งทําใหกองทุนรวมตองเรียกรองและ/หรือฟองรองบริษัท ซีบีเอ็น
พี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 
กองทุนรวมมีความเสี่ยงในการเรียกรองฟองรองคาเสียหายและ/หรือเงินชดเชย
โดยกองทุนรวมอาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหาย
ตาง ๆ  
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8) ความเสี่ยงจากการที่รายไดของกองทุนรวมอาจลดลงในภายหลังเนื่องจากปจจัยท่ี
ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

ตามเงื่อนไขของสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
เปเรชั่น จํากัดไดตกลงรับผิดชอบคาใชจายสวนเกินของคาสาธารณูปโภคและ
ค าใชจ ายที่ เกี่ ยวของ  รวมถึ งตกลงที่ จะ เรี ยก เก็บค าตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยในอัตราที่ตํ่ากวาอัตราที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรเปเรชั่น จํากัด
เสนอขอเรียกเก็บในชวงระยะเวลา 3 ปแรกนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรก ดังนั้น ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวแลว ผูถือหนวยลงทุนมีความ
เสี่ยงที่รายไดของกองทุนรวมจะลดลงหรือไมเปนไปตามที่คาดการณ ซึ่งในสวน
นี้ บริษัทจัดการไดจัดใหมีรายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบเพิ่มเติมโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินสําหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากกองทุนรวมไมไดรับการ
สนับสนุนจากบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรเปเรชั่น จํากัดในปแรกที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 

 4.9 ขอจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม : 

                  กองทุนรวมจะตองลงทุนในทรัพยสินตามที่ระบุในโครงการฉบับนี้                          
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5. การกูยืมเงิน 
ในการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม และ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยู
ในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวม
มีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงิน
เพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึง
กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมา
ภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวา
อัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการกูยืมเงินไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการประชุมที่มี
การเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยหาก
เปนการขอมติเพื่อกูยืมเงินเพื่อดําเนินการตาม (1)(ค) หามมิใหบริษัทจัดการนับจํานวนหนวยลงทุนของผู
ถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม
รวมในมติดังกลาว 

อยางไรก็ดี ในปจจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายในการกูยืมเงินดังกลาว 
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6. หลักเกณฑการลงทุน 

6.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

6.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและตรวจทาน (การทํา 
Due Diligence) โดยอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอง
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูลงทุนทั่วไป 

(2) มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได เชน ต้ังอยูในทําเลที่ดีและมีทางเขาออกที่เหมาะสมตาม
สภาพ ไมมีลักษณะผูกติดกับการใชงานของผูเชาหรือผูเชาชวงอันจะทําใหเปลี่ยนลักษณะ
การใชงานเปนอยางอื่นไดยาก และไมมีขอจํากัดในการจัดหาผูเชาหรือผูเชาชวงรายใหม 
เปนตน  ทั้งนี้ ในการพิจารณาใหความเห็นเรื่องดังกลาว บริษัทจัดการตองจัดใหมีความเห็น
ของบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อใชประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถวน ชัดเจน บังคับไดตามกฎหมาย และเพียงพอ
ตอการที่กองทุนรวมจะใชดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชนได 

 6.1.2 อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย  

 6.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่ เหมาะสมตอการจัดหา
ผลประโยชนไดหรือหากเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสราง  
ไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงการ ณ วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการ จัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมกรณีเปนกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน
กรณีเปนกองทุนรวมที่ไมระบุเฉพาะเจาะจง  และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคา
ที่ดนิที่เปนที่ต้ังของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรอง
จากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

 6.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือ
สิทธิเหนือพ้ืนดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่
จะขาย ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

 6.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอ
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พิพาทใด ๆ  เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริม
ใหเกิดรายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่
ก อ ให เกิ ดหน าที่ ม ากกว าหน าที่ อัน เปนปกติที่ ผู เ ช าพึ งต องกระทํ า เมื่ อสัญญา เช า 
สิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้ 

  (1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน  ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนใหแลว 

  (2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสรางที่ ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบัน
การเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผู
รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือ
ในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น  
บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือช้ีชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม
หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนบอกเลิกสัญญา 

 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไม
นอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมหรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน แลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

  (1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ 

  (2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
การลงทุนไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี ้

  (1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตอ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว 
โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน 

  (2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด
บกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทํา
ประกันภัยนั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด 

  (3) การประกันภัยตาม ( 1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น 

 6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

  (1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุน
ในราคาที่ไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่จะลงทุน
ซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการสูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาต่ําสุด 
เกินรอยละ 10 หรือตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   ของราคาที่
ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว  บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่
ลงทุนในราคานั้นในรายละเอียดโครงการและหนังสือช้ีชวน 

  (2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
การลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอน
อสั งห า ริ มท รั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช า อ สั ง ห า ริ มท รั พ ย อ ย า ง เ ส มอภ าคกั น   
หากการขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที ่
ตํ่ากวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาสูงสุด เกินรอยละ 10 หรือตามอัตราที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา
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ดังกลาว  บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ขายอสังหาริมทรัพยหรือโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  (3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้น
ลวงหนากอนการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมิน
คาทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (1) ในการลงทุนครั้งแรก  หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการ
ตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงานการ
ประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของ
บริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และเห็น
วาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคูคา
ทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction)   ทั้งนี้ เมื่อ
บริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้ งบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  (2) ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรืการ
รับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน  
นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
กับบริษัทจัดการ   บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแลผลประโยชนได
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ตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมใน
ลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความ
เกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง 
หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน  ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑดังนี้ 

  (1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผู
ประกอบกิจการกิจการโรงแรมเทานั้น 

  (2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย 
เชน เซอรวิสอพารทเมนท  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

   (ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใช
อุปกรณตกแตงที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน ชุดรับแขก ชุด
ครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของรายไดทั้งหมด
ที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปใด ๆ 

   (ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละ
อาคารใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้น
รอบปบัญชี 

   (ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหผูประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิก
กองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 

บัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

 6.1.14 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของอสังหาริมทรัพยหรือกลุมบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกลาว เวนแตเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญและไดระบุใน
โครงการ 
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 6.1.15 ในกรณีที่กองทุนรวมไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และบริษัทจัดการประสงคจะจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม  บริษัทจัดการตอง
กําหนดคาเชาที่เรียกเก็บจากเจาของเดิมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทํา
ธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลภายนอก 

 6.1.16 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 
ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 

  (1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ หรือ 

  (2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคาขนาดใหญ  มูลคาของ
โครงการแตละแหงในขณะที่กองทุนรวมลงทุน ตองไมนอยกวา 500 ลานบาท เวนแตในกรณี
ที่เปนการลงทุนในอาคารศูนยการคาหลายแหง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการที่มีมูลคาไม
ถึง 500 ลานบาทก็ได แตตองไมนอยกวา 250 ลานบาท และมูลคาเงินลงทุนในโครงการ
ดังกลาวเมื่อรวมกันทุกโครงการตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 

โครงการตามวรรคหนึ่ง  หมายความวา   โครงการ (project) ของอาคารศูนยการคาหรือศูนย
จําหนายสินคาขนาดใหญ แลวแตกรณี 

6.2 การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการ บริหาร
สภาพคลองของกองทุนรวม 

 (1) พันธบัตรรัฐบาล 

 (2) ต๋ัวเงินคลัง 

 (3) พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

 (4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

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

 (6) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบัน 
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน  
ทั้งนี้  หากเปนตั๋วแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช เงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระ 
คืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอนการลงทุน 

 (7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

 (8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 (9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิก
สามัญของ International Organizations of Securities Commission  (IOSCO)  หรือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

  (ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่มีทรัพยสิน
เชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

  (ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู
ลงทุนทั่วไป 

 (10) สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  
ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือ
ของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย 

 (11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรพัยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย หรือ
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การหาดอกผลโดยวิธีอื่น  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

 การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  เวนแตในชวงระยะเวลา
ดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข) ชวงระยะเวลา 60 วันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุน 

(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

 

 

 

 การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง จะไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกันโดยตอง
เปนการรับอาวัลแบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ําประกันเงินตนและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

6.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

กองทุนรวมไมมีนโยบายในการลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

7. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

7.1
  

นโยบายการจายเงินปนผล 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑที่สามารถจายเงินปนผลได กองทุนรวมมีนโยบายการจาย 
เงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกิน  4 ครั้งตอป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี ทั้งนี้ “กําไร
สุทธิที่ปรับปรุงแลว” หมายความวากําไรสุทธิที่หักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (unrealized gain) จากการ
ประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
รวมทั้งปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เพื่อให
สอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 
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 (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผู
ถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

กรณีการจายเงินปนผลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล และจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบป
บัญชี หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มกีารจายเงินปนผลนั้น แลวแตกรณี  

กรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล และจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 30 วันนับแตวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร และหากบริษัทจัดการไม
สามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาที่ไดประกาศกําหนดอันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะชําระดอกเบี้ยไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวย 

เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ซึ่งหากเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางรอบระยะเวลาบัญชีใดมีมูลคาต่ํากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และใหสะสมเงินปนผลดังกลาว
เพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลดังกลาว  บริษัทจัดการจะดําเนินการให เปนไปตามที่ระบุไว  
เวนแต กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฏหมาย ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

7.2 วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  
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 7.2.1 ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตาม
สัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายหากปรากฏวามีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาอัตราที่ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
เฉพาะในสวนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่ประกาศฯ กําหนด โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ระบุไวในขอ 8 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

 7.2.2 บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผล และอัตราเงินปนผลผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน หรือ 

(2) ทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ หรือ 
(3) ผานเว็บไซดของบริษัทจัดการ หรือ 
(4) ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ  

 7.2.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายตามระยะเวลาที่ระบุไว
ในขอ 7.1 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 หรืออัตราอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวนแต
ผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจงเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดําเนินการ
เปนอยางอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

 7.2.4 บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และสงทาง
ไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือนําเงินฝากเขาบัญชี
เงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม 
คาใชจายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) โดยบริษัท
จัดการจะหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวจากจํานวนเงินที่จะสงให 

 7.2.5 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใช
เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

8. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
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กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหถือวาการดําเนินการนั้น
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

8.1 กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังนี้  

 8.1.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด  ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้ 

  (1) เปนบุคคลดังตอไปน้ีซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

   (ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

   (ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล 

   (ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุ
จําเปนและสมควร 

  (2) เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่
บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

 8.1.2 เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 8.1.3 เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมจึงตองมีผู
ลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด 

  (1) ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
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  (2) ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุน
รวมลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยู
กอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

8.2 ภายใตบังคับขอ 8.3 และขอ 8.4 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) 

 
(2) 
 
 
 
(3) 

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ
ควรรูถึงเหตุดังกลาว 

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 
 
ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

 (4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

8.3 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 8.1.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ
ควรรูถึงเหตุดังกลาว 

 (2) 

 

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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 (4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

8.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 8.1.1(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน แตทั้งนี้ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน 

 (1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ
ควรรูถึงเหตุดังกลาว 

 (2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ ใหบริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดังกลาวไดเฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด 

 (3) จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

8.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่ เคยเปนเจ าของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือ
หนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ตามขอ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6 การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.5  ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับ
จัดการกองทุนสวนบุคคล 

8.7 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตก
ลงกับบุคคลอื่น  อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

8.8
  

บริษัทจัดการจะดําเนินการกับเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 8.2 (3) ขอ 8.3 (3) 
และขอ 8.5 ใหเปนของแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว โดย
บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวม
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุรวมจนกวาจะไดยกเงินดังกลาวใหแกแผนดิน 

9. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม   

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว 
ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน  

10. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 8 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน   

10.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยัง
นายทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนามโดย
ผูโอนและผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด  
การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อ
ผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวย
ลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

10.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่ระบุโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

 
11. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะ
ไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 
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11.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับ
ชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

11.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรบัชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะ
จําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว 
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได ในกรณีที่มีคาใชจายในการ
บริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

 
12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.1  องคประกอบ 
 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน ดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งอาจเปน พนักงาน กรรมการ หรือ ที่ปรึกษาของ 
บริษัทจัดการที่ไดรับการแตงตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม  และไดรับความ
เห็นชอบในการเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวา 2 คน 

(2) กรรมการซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนและ/หรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ
พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
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ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการอยางนอย 2 คน เขา
ประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนตนจึงจะครบเปนองคประชุม ในการ
ประชุมคณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ใหที่ประชุมเลือกกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการเปน
ประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไปโดย
เรียบรอยและถูกตองตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการนี้ 

โดยกรรมการจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ทั้งนี้จํานวนคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของ บลจ. จะมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจํานวน
คณะกรรมการลงทุน 

 
12.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

 12.2.1 การเรียกประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ใหกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือ
เชิญประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามควรแกกรณี ใหแกกรรมการลงทุนทุกทานทราบลวงหนาไม
นอยกวา 5  วันทําการกอนวันประชุม  เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ใน
กรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวา
กรรมการลงทุนทานดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม 

 12.2.2 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 12.2.3 องคประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะตองประกอบไปดวยกรรมการจํานวนเกินกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการลงทุนทั้งหมดเขารวมประชุม ทั้งนี้ โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุม
นั้นอาจเปนในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone 
Conference) ก็ได โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะดําเนินการตามมติโดยเสียงขาง
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มากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ กรรมการ 1 คนมีสิทธิ
ออกเสียง1 เสียง และกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใดจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น 

 12.2.4 มติของที่ประชุม 

กรณีจัดใหมีการประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดจากจํานวนกรรมการลงทุนที่เขา
ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 

กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร  
โดยมติดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ /หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวา
ก่ึงหนึ่งของกรรมการลงทุนทั้งหมด โดยมติดังกลาวอาจลงนามแยกกันในมติฉบับจริงของ
กรรมการแตละทาน หรือลงนามรวมกันโดยกรรมการทุกทานในมติฉบับจริงฉบับเดียวกัน 
ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัท
จัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือช่ือโดยกรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึง
บริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการที่นําสงมติทางโทรสาร
ดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไปเพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษา
ตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

อยางไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ใหกรรมการลงทุนซึ่งมีสวน
ไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใด ๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด 
และ /หรือ จรรยาบรรณ  หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือเกิดความเสียหาย 
หรือขัดหรือแยงกับผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนกรรมการซึ่งเปนตัวแทน
ของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (veto right) โดยแจงใหคณะกรรมการลงทุนทราบ
เปนลายลักษณอักษร และใหถือวามติดังกลาวไมมีผลผูกพันกับบริษัทจัดการ และคณะกรรมการ
ลงทุนตองพิจารณาแกไขมติดังกลาวโดยพลัน 

 12.2.5 ประธานที่ประชุม  
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ใหบริษัทจัดการแตงตั้ งกรรมการรายใดรายหนึ่ งซึ่ ง เปนตัวแทนของบริษัทจัดการ 
ทําหนาที่ เปนประธานกรรมการ  และเปนประธานในที่ประชุม  ประธานในที่ประชุม 
มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนด
ไวในโครงการ 

 12.2.6 รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานการประชุมกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ และให
ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและเก็บรักษาไวที่บริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหมี
สําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัทจัดการในวันและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ 

12.3 สิทธิ หนาที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตัดสินใจ 
พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม ดังนี้ 

 12.3.1 พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา เชาชวง ใหเชา ใหเชาชวง จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่ง
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 12.3.2 พิจารณาอนุมัติการบํารุงรักษาใหญและการเปลี่ยนแปลงหรือซอมแซมทรัพยสินของ 
กองทุนรวม ซึ่งมีคาใชจายในการบํารุงรักษาเกินกวาที่กองทุนรวมและผูเชาชวงตกลงกันไวใน
สัญญาเช าชวงทรัพยสินที่กองทุนรวมเข าลงทุนครั้ งแรกระหว างกองทุนรวมและ 
ผูเชาชวง  

 12.3.3 ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา 

 12.3.4 กรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ และ /หรือใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุน 
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผย
ใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

 12.3.5 คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใด ๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และ
ต้ังอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและ
จะมีขึ้นในภายหนา โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนรวมเปนสําคัญ 
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 12.3.6 คณะกรรมการลงทุนไมมีส วนรวมในการดํ า เนินการประจํ า วันของกองทุนรวม  
( เชน สั่งซื้อขายตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ ) และไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที ่
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เวนแตคาเบี้ยประชุมกรรมการลงทุน โดยมีสิทธิไดรับ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่จัด
ใหมีการประชุมหรือในจํานวนอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน 

13.    ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

 
13.1 ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 

 ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

 ท่ีอยู : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท : 0 2299 2807 

 โทรสาร : 0 2299 1278 

 หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอไป 

13.2 เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนได เมื่อ เกิดกรณี 
ใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 13.2.1 เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

 13.2.2 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไวใน
สัญญาไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจบอก
เลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่
ผูดูแลผลประโยชนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไวในสัญญา
ไมวาโดย จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนจะตอง
รับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนรวม รวมถึง
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คาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชนดวย และในกรณีที่บริษัทจัดการเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด 
ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม บริษัทจัดการ
ตองรับผิดชอบตอคาใชจาย  และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูดูแลผลประโยชน ใหแก
ผูดูแลผลประโยชนดวย 

 13.2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไม
สามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับ
ประกาศคําสั่ง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลให
เปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได 
โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน 

 13.2.4 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

 13.2.5 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก .ล .ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และที่แกไข
เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขเหตุขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ
แกไข ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ แกไขเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อ
ไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน  ทั้งนี้ เวนแตสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปน อยางอื่น  

 13.2.6 หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ เพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการ  หรือมีบุคคลอื่นไดรับประโยชนใด ๆ อัน
เนื่องมาจากการเปดเผยที่ไม เหมาะสมดังกลาว  หรือกอให เกิดประโยชนตอผูดูแล
ผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ได โดยบอก
กลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตอง
รับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ /หรือกองทุนรวม รวมถึง
คาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชนดวย 

 13.2.7 เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ 
(ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิก
กิจการ หรือรองขออื่นใดที่คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตาม
ขอบังคับตาง ๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

 13.2.8 เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชน
วามีความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เปนการทั่วไป  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

 ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต. กอนเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแกไข
เพิ่มเติม กําหนดใหกองทุนรวมตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้น ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาที่
ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน  ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ  หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสิน และเอกสารทั้งหลาย
เปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง 

 ในกรณีที่สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลงเนื่องจากผูดูแลผลประโยชนบอกเลิกสัญญา หาก
บริษัทจัดการยังไมสามารถหาผูดูแลผลประโยชนรายใหมมารับมอบงานไดภายในวันสิ้นสุดสัญญา
ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนยังตองปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตอไปจนกวาจะมี
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การแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม โดยผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชนจากกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาที่ผูดูแลผลประโยชนนั้นไดปฏิบัติหนาที่จนถึง
วันที่ผูดูแลผลประโยชนไดสิ้นสุดการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน รวมทั้งคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริง
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนับตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญาเปนตนไป
จนกวาบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมและสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได 

ในกรณีการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวบรวมและโอนทรัพยสิน
ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนที่มาแทน หรือดําเนินการอยางอื่น
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปน
เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน  15 วัน 
ทําการนับจากวันที่การเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง 

13.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

 ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

 ท่ีอยู : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท : 0 2299 2807 

 โทรสาร : 0 2299 1278 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพยสินไวที่สํานักงาน
ของผูดูแลผลประโยชนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้นหรือที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนรายใหม  

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดและสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัย ไว
ที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถ
เก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 

14.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 

ช่ือ  :   นางสุมาลี โชคดีอนันต  หรือ นายสมคิด เตียตระกูล หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล  

ที่อยู   :  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
   อาคารออลซีซั่น เพลส ช้ัน 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
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โทรศัพท  : 0 2205 8222  

โทรสาร :  0 2654 3339      

หรือ บุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี เพื่อเปนผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป 

15.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ช่ือ  :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท    : (02) 470 1976-83   

โทรสาร : (02) 470 1998 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนาย 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการที่ www.kasikornasset.com และจะแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ที่อยู  : เลขที่ 400/22  อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 18  

  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท :  0 2470 3099  

โทรสาร :     0 2470 3065  

17.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่ เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว ณ              
ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ 
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18.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ช่ือ  :   บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยู   : 65/192 ช้ัน 23 อาคารชํานาญ เพ็ญ
ชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศัพท  :  (02) 643 8223 

โทรสาร :    (02) 643 8224 

 

ช่ือ  :   บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด  

ที่อยู   :  62 อาคารเดอะมิลเลนเนียทาวเวอร ช้ันที่ 20 หอง 2005-6 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

    

โทรศัพท  : (02) 652 6300  

โทรสาร :    (02) 652 6399  

ในการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม
ในครั้งตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

19.    ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดเปนที่ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไม
มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย    

19.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา หรือหาประโยชน 
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อ
ประโยชนในการจัดการกองทุนรวม   

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคล
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมาย
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อื่นใดที่ เกี่ยวของกําหนด  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

19.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน   การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง 
เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด  

19.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือ
การจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากฎหมาย 

ช่ือ    :  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด  

ที่อยู  :  540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ช้ัน 22  
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท  : 02-264-8000 

โทรสาร  :   02-657-2222 

20. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

ช่ือ  :  บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด  

ที่อยู   :  719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท:  0 2717 0111  

โทรสาร :    0 2717 0875  

 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่  
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวนตามที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหาร
อสังหารมิทรัพย และจะสงสําเนาสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหผูดูแลผลประโยชนดวย 
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 อนึ่ง  เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือกระทําผิดหนาที่หรือขอกําหนดในสัญญาแตงตั้ง บริษัทจัดการจะทําการถอดถอน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 

21.   การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้              
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

21.1.  วิธีการขอรับหนังสอืช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

21.1.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ได
ที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

21.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

 ระหวางวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2556   

โดยจองซื้อผาน: 

 บริษัทจัดการ:  ระหวางเวลา  8.30 – 15.30 น. 

 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย:  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหวางเวลา 8.30 น. หรือ
เวลาเปดทําการของแตละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. 

21.2.  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

21.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ราคาขายหนวยลงทุน เทากับ 10 บาท (สิบบาท) ตอหนวย 
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21.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  ดังนี้ 

 
 (1)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(2)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(3)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิ

การเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน 
ดังตอไปนี้ 
(ก)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวน
ตาม (ข) และ (ค) ขางลางนี้ 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผู
จองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแต
เปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
ทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และ 

(ค)  ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการ
จัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวย
ลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน ใหแกบุคคล
ดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตาม
อัตราที่กําหนดใน (1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ 
ตามลําดับ 
(ก)  ผูจองซื้อพิเศษ 
(ข)  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนรวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิ
เหนือพ้ืนดิน หรือเจาของทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 
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(ค)  ผูรับประกันการจัดจําหนาย 

ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ใหถือวาเปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ดวย 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) ไดตามวัน เวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อ
หนวยลงทุนไมตํ่ากวา 5,000 หนวย (หาพันหนวย) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 
100 หนวย (หนึ่งรอยหนวย) 

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแก
บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี)   พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอเปด
บัญชีกองทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน  

(3)  กรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุน
รวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกใน
คําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือ
หนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูจองซื้อประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระใน
เรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง  

(5)  สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนกอน 

(6) เนื ่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตอง
แจงความประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อ
หนวยลงทุนฝากไว ณ ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ :  
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- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 
ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไว
กับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ  

21.3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเปนเงินสด 
เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตอง
ลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่
บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้ของธนาคารดังตอไปนี้    

 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานพหลโยธิน 
บัญชีกระแสรายวัน ช่ือบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น” 
เลขที่บัญชี 099-1-38904-0 
 
1)  กรณีชําระเปนเงินสด เงินโอน หรือคําสั่งหักบัญชี  สามารถชําระตั้งแตเวลา 8.30 น. 

หรือเวลาสาขาเปดทําการของวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง เวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 
เมษายน 2556  

2)  กรณีชําระดวยเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท สามารถชําระตั้งแต 8.30 น. หรือเวลา
สาขาเปดทําการของวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงเวลา 12.00 น.หรือเวลาสาขาปดรับเช็ค
ของวันที่ 10 เมษายน 2556 

 โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวก
ในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

 กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได
กอนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว 
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บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถา
มี) จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผู จองซื้อ
หนวยลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผู
จองซื้อรายนั้น  

 ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น  

(4)  ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงิน
จนเต็มคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได 
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมด
จะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุนรวม 

21.4 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

(1) ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  หากบริษัทจัดการประสงคจะ
ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 
7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น
สิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ   

(2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือ
บางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :-  

 (2.1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา
จํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
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(2.2) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    

(2.3) กรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2.4) กรณีที่ผูลงทุนตางดาวประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินรอยละสี่สิบเกาของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(2.5) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความ
เปนจริง หรือไมครบถวน 

(2.6) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไม
โปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(2.7) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนได
หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน  
การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบ
ความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพย
ที ่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน  จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน / ไม
ประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการ
ระงับการจองซื้อบางสวน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหนวยลงทุนบางสวน
หรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

 (2.8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวมหรือผู
ถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
กองทุนรวมหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนของกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(2.9) ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะ
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไม
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เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถ่ินฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคล
ดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดต้ังขึ้นและดําเนินกิจกรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมใหกับบุคคลดังที่กลาวมาขางตน  

 
21.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไข           
ที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(2.1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนไดรวมกันไม

ถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีตาม
ขอ 22.1(3)(ข) และ (ค) 

(2.2)   จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึง 250 ราย 

(2.3)   จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท 

(2.4)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาอัตราที่กําหนด
ในขอ 22 

(2.5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตางดาวเกินกวาอัตราที่กําหนดในขอ 22 

(2.6)   มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

(3) กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  
มีคําสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย 
และ/หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใด
อันมีเหตุจําเปนทําใหตองยุติโครงการ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 34 
                 

                        
   

 

(4) กรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และไดยุติการขายหนวย
ลงทุนกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการไดรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการ
ขายหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงในวันที่แจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับ
จากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หรือภายใน 14 วันนับแต
วันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตาม (4) ทั้งนี้ หากเปนกรณีการคืนเงินตาม (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการ
จองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการ ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาด
ของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน   

 
21.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

 ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอน
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคําขอ
เปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัทจัดการ  
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จนครบถวน  

เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  

 เอกสารการเปดบัญชีกองทุน  

  1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  

  2. กรณีนิติบุคคล  
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 -  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรอง
ความถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือ
มอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดย
ผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และถิ่นที่อยู และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตาง ๆ ตามที่
ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  

22.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในขอนี้   ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อและได
ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับ
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  

22.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 36 
                 

                        
   

 

(1)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
(ก)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) ขางลางนี้ 
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว 

บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่
เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และ 

(ค)  ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุน ใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุน
ที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษหรือกลุม
บุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตามอัตราที่กําหนดใน 
(1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ ตามลําดับ 
(ก)  ผูจองซื้อพิเศษ 
(ข)  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

รวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน หรือเจาของ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 

(ค)  ผูรับประกันการจัดจําหนาย 
 
ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ใหถือวาเปน
การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ดวย 

 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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ทั้งนี้ ผูจองซื้อพิเศษ หมายความวา บุคคลตามที่ไดระบุไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และที่
แกไขเพิ่มเติม และผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายความวา ผูจองซื้อพิเศษที่เปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ข)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(ค)  กองทุนประกันสังคม 
(ง)  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมที่เสนอขาย

หนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการทั่วไป 
 
ทั้งนี้ ผูจองซื้อพิเศษ และผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษเทานั้น หากทําการจองซื้อ
หนวยลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไป ใหถือเปน “ผูจองซื้อทั่วไป” 
 
การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูจองซื้อท่ัวไป และผูจองซื้อประเภทกองทุน 
 
ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะประชาสัมพันธการเสนอขาย
หนวยลงทุนอยางกวางขวางเพื่อใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยาง
แพรหลาย 
 
ในกรณีที่มีบุคคลใดจองซื้อหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไปเพื่อนําไปขายตอ หรือเปน
การซื้อขายหนวยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพยแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ขอกําหนดใหบุคคลนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามวรรคหนึ่งและขอ 22.2(1) โดยอนุโลม 

 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ 22.2(2)(ข) และ 
(ค) ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 
การจัดสรรรอบแรก 
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(ก)  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื้อ  

 
(ข)  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมาก เปนผลใหบริษัท
จัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตน บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลัก “small lot first” ใหแกผูจองซื้อทั่วไปโดยในการจัดสรรหนวย
ลงทุนโดยวิธีดังกลาวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนคาจองซื้อขั้นต่ําของผูจองซื้อ โดยใชจํานวนคาจอง
ซื้อขั้นต่ําเปนฐานในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกราย และในรอบตอๆไปจะจัดสรร
หนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปขางตนที่ยังไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยจะใชคาต่ําสุดของมูลคาจองซื้อคงเหลือที่ยังไมไดรับการจัดสรรจากรอบที่แลว เปนฐานใน
การจัดสรรหนวยลงทุนในรอบตอไปโดยจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวา
จะครบตามจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดทาย หากมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกราย บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุม
รายช่ือโดยคอมพิวเตอร (random) และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

 
โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อ โดยใชบัญชีกองทุนหรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 
 
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 และจํานวนหนวย
ลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื้อ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกิน
รอยละ 25 แตจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนเกินรอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื้อ และสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุนตามสัดสวนของจํานวนที่
จองซื้อ ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปจะมีจํานวนหนวยลงทุนไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 
นอกจากนี้ ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และ
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมาก เปนผลใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรร
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หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ
ทั่วไปเปนจํานวนรอยละ 25 และผูจองซื้อประเภทกองทุนตามสัดสวนของจํานวนที่จองซื้อเปนจํานวนรอยละ 25 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของขอ (ข) ดังกลาวขางตน อนึ่ง ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจอง
ซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมี
จํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมาก 
เปนผลใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตน บริษัทจัดการ
จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนรอยละ 25 และจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไมถึงรอยละ 25 มารวมจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปพรอมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของขอ (ข) ดังกลาวขางตน โดย
จํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณีดังกลาวในยอหนานี้ จะ
มีจํานวนหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหนวยลงทุนจากการจัดสรรใหกับผูจองซื้อพิเศษและ/หรือ
เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม
ขอ 22.1 (3) (ก) ใหบริษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูจองซื้อทั่วไปจนครบจํานวนกอน
จัดสรรใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุน(ถามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา 

 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ
ผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ /หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก
และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียภายใน 15 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

22.2     ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
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กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

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

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

(1.1) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1.1.1) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก)   กองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล  เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ 
หรือวัด เปนตน 

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(1.1.2) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุน
ไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวย
ลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับ
หนวยลงทุนดังกลาว 

(1.2) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 
รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(1.3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้   

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคาร
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เดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคาร
ชุดนั้น 

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

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

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน  บริษัทจัดการจะ
ปฏบิัติดังตอไปนี้    

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมีการระบุช่ือหรือลักษณะ
ของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสือช้ี
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขาย
และจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปน
การเสนอขายและจดัสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป 

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม 
(ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไป
ใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได  เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผู
จองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (ข)  
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ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน บริษัทจัดการจะนํา
หลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
สิทธิดังกลาวดวย   

23. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได เมื่อมี วัตถุประสงค เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

23.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 

  (1)   ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
จํานวนหนวยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่
เสนอขาย  และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
(ก) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนตองไดรับ

คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออก
เสียงของกองทุนรวม 

(ข)   ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ
ดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุม
ดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม 

(2)  ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

23.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 23.2 บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผู
ถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร 

23.4 ในการนับคะแนนเสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงตามขอ 23.2 (1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือ
หนวยลงทุนดังตอไปนี้มิได 
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(1) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม  ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย 

 เพิ่มเติม 
(2) เจาของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุน

รวม  ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดี
และพรอมที่จะใชหาประโยชน 

(3)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุน
เฉพาะเจาะจง  ในกรณีที่จะเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

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

แลวแตกรณี 
ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวย
ลงทุนเดิมบางราย  หากผูถือหนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หามมิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนใน
กรณีดังกลาว 

23.5  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 23.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)     ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุขอมูลตามขอ 23.3 พรอมทั้ง
จัดสงรางหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณา   

(2)   จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสอืช้ีชวนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(3)    จดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

23.6 กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม   
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเมื่อเกิดเหตุดังนี้  

(1)   เมื่อพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายได
ไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแต
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจาก
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ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 
ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

 (2)   เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนไดภายใน   6 เดือนนับจากวันที่
สํานักงานรับจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมโดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดย
คํานวณตามสัดสวนของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุน
ของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด 

23.7 ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมไดมีการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
คืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยโดยใหนําความในขอ 
23.6 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

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

• สําหรับเงื่อนไขของ   “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

24.  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

24.1  ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ หากบริษัท
จัดการประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการโดย
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเทานั้น 
(1)   กองทุนรวมมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
(2)   มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไวลดลงจากการ

ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  
(3)   กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 

 24.2  ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาของหนวยลงทุนและปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้  
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(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน  
(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหนวยลงทุน  ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม 
(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่

ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัท
จัดการและรายงานประจําปของกองทุนรวม  เพื่อใหผูลงทนุสามารถตรวจสอบได  โดยขอมูล
ดังกลาวตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก) เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียน  
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน 
 ที่ลดในแตละครั้ง  
(ค) วันปดสมุดทะเบียน และวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถือหนวยลงทุน 

เง่ือนไขเพิ่มเติม             

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

25.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   :   ระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) ทั้งนี้ ผูถือหนวย
ลงทุนอาจรองขอตอนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ บริษัทจัดการเพื่อใหออกใบหนวยลงทุน ตามขอ 
25.2 (4) (4.1)  

25.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

1) โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให
นายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอ
เปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เมื่อผูจองซื้อ
หนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท 
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ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อ
หนวยลงทุน 

3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย  
(Broker) หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
เพื่อผูจองซื้อนั้น นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะเปนผูออก
หลักฐานตางๆ เพื่อแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามระบบงาน
ของแตละแหง  

4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตอง
ดําเนินการ ดังนี้ :- 

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียน
หนวยลงทุน  

(4.2)  ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุน
ตอนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 27 "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก
เก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบ
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกใน
ใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวา
จํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 
นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะ
ใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(4.4)  ใบหนวยลงทุนที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือช่ือ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมี
ลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได 
จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

 
26.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
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26.1  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้
รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญา
ตางๆ ไดทําขึ้น  

2)  สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้น
เปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนที่หนวยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนด
ที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวม 
และ/หรือเลิกโครงการ ตามขอ ขอ 26.1.1 (5) และขอ 26.1.3   

4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความเสียหาย 
หรือขดัตอประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริษัท
จัดการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม
ตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนรวมไมสามารถจัดหา
บริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ  

-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน 
และ/หรือสั่งการเปนอยางอื่น 
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- สิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมด
ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไข
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไป
ตามที่กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย 
และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่ นใดตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

26.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและ
บริหารกองทุนรวมใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุนรวม  

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและ
ผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน  โดยมีสาระสําคัญไมตางจาก
รางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือช้ีชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
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(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน 
ใหบริษัทจัดการจัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 
1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแก
ประชาชน และใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพร
ขอมูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูล
ที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผาน
ระบบงานขางตนดวย 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษทัจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมี
การแจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน และ
กองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลที่เปน
รายละเอียดโครงการ ใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดู
หรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมลูดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

 (ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการ
จะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และจัด
สําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทราบโดยไม ช ักช า  และไม เก ิน  10 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไข
เพิ ่มเติมโครงการหรือวันที ่ไดมีมติใหแกไขเพิ ่มเติมโครงการ 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทํา
หนาที่ในการจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนาย
หนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะ
ของการเปนบุคคลเดียวกัน 

1.5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื ่น 
รวมทั้งการหาผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน 
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และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่
ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไว
ในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย   ตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
 ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชใน
การประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามทีบ่ริษัทประเมินคาทรัพยสิน
รองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมา
จากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 

(2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแล
ผลประโยชนในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนตามที่ กํ าหนดไวในสัญญาแตงตั้ งผู ดูแล
ผลประโยชน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 51 
                 

                        
   

 

1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือ
หนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ  10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน   

1.14) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตาม
ขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
มีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

 

2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด 
ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน รวม 

3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

3.2)   แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ทําหนาที่ดังตอไปนี้    

(3.1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน
หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

(3.2)   ผูจัดการกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสินตามขอ 4.2  เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  
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3.3)  แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.4)  แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.5) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหนวยลงทุนของ      
ผูลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมครั้งแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

3.5)  แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้น
จะตองอยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

3.6)  แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

3.7) แตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือ
กองทุนรวม  

3.8)  แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม  และแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการ
แตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

3.9) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแก
ผูถือหนวยลงทุนและหนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น 
เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม  
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3.10)  แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเชน ผูควบคุม
งานกอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

4.2) ยื ่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื ่อขอใหพิจารณารับ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต            
วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูก
ทําลาย  

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท
จัดการและนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผู
ถือหนวยลงทุน  

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ  

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับ
กิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน 
และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นปการเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคา
พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน 
และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

4.11)  จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรอื
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสทิธิการเชา  

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  
และสัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา  หรือใหสิทธิใน
อสังหาริมทรพัย แลวแตกรณี 

(2)    สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแก
ผู ด ูแลผลประโยชน ภายใน  5  ว ันทําการนับแตว ันที ่เข าครอบครอง
อสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

4.12) จัดสงสําเนาสญัญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแต
วันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน  ในกรณีที่มี
การแตงตั้ งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้ งผูดูแล
ผลประโยชน  แลวแตกรณี 

(2)  สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงตั้ง
ที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน  5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิ
เชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม 
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จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
แตงตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน 
และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและ
สํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผู
ลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสง
หนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัด
จากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของ
กองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่น  ๆตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

26.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อไดรับ
การอนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ  
ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน  
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หากสาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนาที่
บกพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนจะตองจายชดเชย
คาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตาม
จํานวนที่คํานวณไดจากระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 5 ป โดยใหใชมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการคํานวณ 
 
ตัวอยาง หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแลว
เปนเวลาดังนี้ 
 
•  1 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งสิ้น 4 ป 
•  2 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งสิ้น 3 ป 
•  3 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งสิ้น 2 ป 
•  4 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งสิ้น 1 ป 
•  5 ปบริบูรณ กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแก

บริษัทจัดการ 

2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุม           
ผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไม
สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว 
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผู
ถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป 
โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผู
ถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการ
รายใหมเอง  ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมให
แลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ   
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3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ
การเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน 
ในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใด 
อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอ
ผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป 
(ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัท
จัดการรายใหมเอง ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม
ใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
จัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

อยางไรก็ดี  บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวใน
โครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

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

26.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

 ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง 
ผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการ
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กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผู ถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด 
หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตาม
หนาที่ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควร
ที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือ
เมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายที่
เกิดจากการตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตาม
ความเปนจริงใหแลว เสร็จภายใน  30  วันนับแต วันที่ เริ่มดํ า เนินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน  5  วันทําการนับแต วันที่ ผูดูแลผลประโยชนพบวา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมชาํรุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
ใหเปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชี
แสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผูดูแล
ผลประโยชนสามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการ



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 59 
                 

                        
   

 

จัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว 
มาใชประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

26.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 

26.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ
ใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

26.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผน
ทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษาทางการเงนิ) 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

26.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ
ที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

26.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 
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1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญาแตงตั้ง  
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  

3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุนรวม เปนตน 

4. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย   และตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

26.5    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ  
ที่ไดตกลงกัน 

2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

27.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

27.1 คาธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1)  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

 ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บ 

จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(4)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บ
จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(5)  อื่น ๆ ระบุ  
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(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่นๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 27.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน  

27.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือ บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ  0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

ทั ้งนี ้ ผู ดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื ่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจาก
กองทุนรวมได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน ใน
อัตราไมเกิน 50,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

ตามจํานวนที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวของแตไมเกินรอยละ 2   ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม    

 (5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม  (ถามี) 

(5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม    

(5.2) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาทนายความ คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือ
ประเมินคุณภาพงาน เปนตน  

ตามที่จายจริง  (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาที่
ปรึกษากฎหมายที่เกิดขึ้นในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งจํานวน) 
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(5.3)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 

 ก) กรณีเสนอขายครั้งแรก  

 ไมเกินรอยละ 3 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ทั้งจํานวน) 

 ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน 

  ไมเกินรอยละ 3 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละครั้ง 

 ค) กรณีอื่นๆ  

 ตามที่จายจริง แตทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 3 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 

(6) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย  
(บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการจัดจําหนายใน
การเสนอขายครั้งแรกทั้งจํานวน)   

 (7) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 10,000,000 บาท (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตก
ลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ทั้งจํานวน) 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายในครั้งตอๆ ไป :  ไมเกิน 5,000,000 บาท 

 (8) อื่น ๆ 

(8.1) คาธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บ 

 ไมมี  

 (8.2) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม  

(8.2.1) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุนรวม เชน     
คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม    และจดทะเบียนกองทรัพยสิน
ของกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  คาที่
ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทํา
เอกสารสัญญา และคาแปลเอกสาร เปนตน (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ทั้งจํานวน) 
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(8.2.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(8.2.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(8.2.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ 
3.00 ของมูลคาซื้อขาย (การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมไมมีคา
นายหนาแตอยางใด  และในกรณีที ่กองทุนรวมมีการขายทรัพยคืน
ใหแก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ตามขอตกลงเรื่องสิทธิ
ปฏิเสธกอนในการซื้อคืนหรือจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน(Right of 
First Refusal)  ก็ไมมีคานายหนาเชนกัน)  

(8.2.5) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอน
สินทรัพย ทรัพยสิน  หลักทรัพยของกองทุนรวม  เชน  คาใชจายใน
การจําหนายหรือโอนสิทธิ  คาธรรมเนียมการโอน เปนตน (บริษัท เค
พีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ที่
เกิดขึ้นในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งจํานวน) 

(8.2.6) คาธรรมเนียมในการวิ เคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความ
เหมาะสมในการซื้อ เชา หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย โอนหรือรับโอน
สิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม การลงทุนครั้งแรกของกองทุน
รวมไมมีการเรียกเก็บคาใชจายในสวนนี้ 

(8.2.7) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อขายหลักทรัพยเมื่อมี
การซื้อหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขาย
หลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย 
คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน  

(8.2.8) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทาน
การประเมินคาทรัพยสิน (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ที่ เกิดขึ้นในการลงทุนครั้งแรกของ
กองทุนรวมทั้งจํานวน) 

(8.2.9) คาธรรมเนียม  และหรือ  คาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรม 
คาธรรมเนียมผูสอบวิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการ
งบกําไรขาดทุน  คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย (บริษัท เคพีเอ็น 
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กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ที่เกิดขึ้นใน
การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งจํานวน) 

(8.2.10) คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาใชจาย
ทางการตลาด รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย 
คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 

(8.2.11) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา  และ/หรือกอสราง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของที่กองทุนรวมลงทุนไวหรือมีไว 

(8.2.12) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม เชน คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(8.2.13) คาใชจ าย เกี ่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื ่นที ่เกี ่ยวของตามอัตราที่
กฎหมายกําหนดและคาใชจายตาง  ๆ  ที่เกี ่ยวของกับหนวยราชการ 
เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(8.2.14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการ
ดํ า เ น ิน ค ด ีใ น ศ า ล  เ พื ่อ ร ัก ษ า ส ิท ธ ิข อ ง ผู ถ ือ หน ว ย โ ด ย ผู ด ูแ ล
ผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(8.2.15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  เชน  คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร  คาโทรศัพท คาโทรสาร 
เปนตน 

(8.2.16) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และ
คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุน  (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายสวนนี้ที่เกิดขึ้นในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งจํานวน) 

(8.2.17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน 
รายงานประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว(บริษัท 
เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ที่
เกิดขึ้นในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งจํานวน) 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 65 
                 

                        
   

 

(8.2.18) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและ
รายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  ประกาศการปด
สมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวย
ลงทุน 

(8.2.19) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุม
ผูถือหนวยลงทุน เชน คาเบี้ยประชุม คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมาย
เชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เปน
ตน  ทั้งนี้ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุนกําหนดไวไมเกิน 
10,000 บาทตอคนตอครั้ง  ยกเวนกรรมการลงทุนซึ่งแตงตั้งจาก
พนักงานหรือบุคคลากรของบริษัทจัดการไมมีสิทธิไดรับคา เบี ้ย
ประชุม  (ไมรวมผู เ ชี ่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที ่บร ิษ ัทจ ัดการ
แตงตั้งเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ) 

(8.2.20) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 
เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียน
เรียกเก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(8.2.21) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ 
และ/หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  และ/หรือ ประกาศ
ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 
การขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(8.2.22) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม  

(8.2.23)  คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสิน
ของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ  เชน  คาใชจายในการดําเนินคดี 
(ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน คาใชจายในการดําเนินคดีของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียก
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของ
ผู ถ ือหน วยลงท ุนโดยรวม  หร ือ เมื ่อ ได ร ับคําสั ่ง จ ากสําน ัก ง าน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทาง
ศ า ล  ค า ธรรม เน ียมศ าล  ค าส ินไหมทดแทนความ เส ียห ายแก
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บุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาใชจายในดานนิติกรรม 
คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(8.2.24) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการ 

(8.2.25) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 27.2 เปนอัตราตามที่จายจริง และเปนอัตราโดยเฉลี่ยที่เรียกเก็บทั่วไปของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั ้งหมดของกองทุนรวม หากเปนคาใชจายที ่มีภาระตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 27.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม
โดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนรวมเปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 27.2 (4) – (8) ในงวดเดียว หรือ
เฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลาที่
เหน็สมควร   

ทั้งนี้ การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวม จะเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

27.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

 27.3.1   กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

  บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

27.3.2   กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการ
ซื้อขายหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
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28.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา              
หนวยลงทุน 

28.1  บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทาย
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด 

       บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรค
หนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

28.2   การเปดเผยขอมูลตามขอ 28.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและ 
ปดประกาศไวในที่ เปดเผย  ณ  ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ  และสํานักงานใหญของผูดูแล
ผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย 

28.3   ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 28.1 อันมี 
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะ
เปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 28.2 และหาก
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 28.2 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 

28.4  ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณ
มูลค าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้ งแรก   บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

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

28.5  การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปด

เศษทศนิยมตามหลักสากล 
(2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนงโดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่หาทิ้ง 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 68 
                 

                        
   

 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวิธีการขางตน บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้น
รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 28 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
ประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐาน
ในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขาย
ไดจริงของทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

29.  การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

29.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

29.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้ง
จัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ
ของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ 
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เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

29.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงาน
ความคืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาว
จะแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือน
ดังกลาว  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเวบ็ไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย   

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
บริษัทจัดการจะแจงความคืบหนาขางตนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

30. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     

30.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหารมิทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

30.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1)   ทุก  2  ปนับแต วันที่มีการประเมินคา เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเช า
อสังหารมิทรัพย 

  (2)   ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

30.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคา
ทุก 1 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

30.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556 
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32.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

32.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผู ถ ือหนวยลงทุนมีสิทธิที ่จะไดร ับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเง ินปนผลจากกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

32.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้บริษัทจัดการจะทําการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวใน
โครงการนี้ 

 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

32.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเทานั้น  

32.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑ
ที่ระบุไวในโครงการนี้ 

32.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

32.5.1  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 

   ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที ่กําหนดไวใน
โครงการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ และการนับมติ
ดังกลาว จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

32.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 
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 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไว
ในโครงการ 

33.   การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

33.1  การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง  

 ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่
ระบุไวในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

อยางไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่
มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน คําผอนผัน 
หรือ เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพิ่มเติมดังกลาว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนกอนเพื่อแกไขโครงการให
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว โดย
มติเห็นชอบดังกลาวจะใชมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม 

33.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป  

 หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิไดกระทํา
โดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 26           
“สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม           
และผูบริหารอสังหาริมทรัพย” หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 27 “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแล
ผลประโยชน  นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการ
แกกองทุนรวม มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียน
หนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุนรวม (แลวแตกรณี)  
ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ  ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุนจะตองไม
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ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชน
ของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต             
วันที่มีมติใหแกไข  

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผูถือหนวยลงทุน          
ทุกรายและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (โดยไมชักชาและไมเกิน 10 วันทําการ) และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติแกไข แลวแตกรณี 

 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมาก
จากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับ
การลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 
หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

  การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 8 “หลักเกณฑและขอจํากัด
การถือหนวยลงทุน” 

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

34.1     เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

34.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาของหนวยลงทุนโดย        เลิก
กองทุนรวมในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

34.3     เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม  

34.4    เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  
 
 

Section 2 - 73 
                 

                        
   

 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 8 

- เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม 
เชน กองทุนรวมขาดสภาพคลอง  กองทุนรวมไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    บริษัทจัดการลาออกและ
ไมสามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 26.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ” เปนตน 

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

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําสั่งใหเลิกกองทุนรวม จากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตามขอ 26.1.1 “สิทธิ
ของบริษัทจัดการ” หรือขอ 26.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม     

 เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ 
บัญชีเพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงิน
หรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตาม
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบัญชี  ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร  
หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  ทั้งนี้  ผูชําระบัญชีอาจมอบหมายใหบริษัทจัดการ
เปนผูดําเนินการได    
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อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี 
บริษัทจัดการ  และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวตามที่
เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทนุรวมจะไดรับเปนสําคัญ    

36.     การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไมมี 

37. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรู
ถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

38. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย
ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุน   

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ 
ในการดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.  การแตงตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ หรือ การถอดถอนกรรมการลงทุนที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทน
ของผูถือหนวยลงทุน  ตองจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเสียงขางมากของจํานวน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อ
ขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเสียงขางมากของ ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม  ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวากรรมการดังกลาวมีการ
กระทําหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหรือมีการกระทํา
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ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอด
ถอนกรรมการลงทุนดังกลาวโดยไมตองขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

2.        บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่
ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร หรือโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก บริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 

3.       บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกลาวไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโดยผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนนั้น ผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมจะตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเปนองค
ประชุม  

อยางไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุม
ไมนอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มา
ประชุมดังกลาวตองหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม และตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุน
เพื่อขอมติดังกลาวโดยการเพิ่มทุนตองมีเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

ก.  เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และ/หรือ  

ข. เพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดี และมีความ
พรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

39.    อ่ืน ๆ 

39.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจาก
การใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)    ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเหน็วาบริษัทจัดการใชบริการของบคุคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของ
กองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงาน
รอบปบัญชี 

39.2    การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไว
ในขอ 6.1 ขอ 6.2  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น 
กองทุนรวมอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปน
เพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน  
ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ   และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน 
ทั้งโครงการ  และหรือเพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนรวม
อาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือ
ใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการ
ใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะ
เห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

 
  




































































