
 

 
 

 
 
 
 
 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุน
คืนมากกว่าหรือ 
น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ 

• นอกจากน้ีรายได้หลกัของกองทุนรวมน้ีจะขึ้นอยู่กบัรายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึง
ควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสงัหาริมทรพัย์ ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ และสภาพ
ธรุกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้ศึกษาปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์สมุยบรุ ี
Samui Buri Property Fund  (SBPF) 



 

 
 

 
 
 

หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมยุบุรี  
 
 
 

จดัตั้งและจดัการโดย 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพลิ จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มูลค่าโครงการ  828,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย  82,800,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
ระหวา่งวนัท่ี 5 - 19 กรกฏาคม 2553 
ในวนัและเวลาท าการถึง 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูส้นบัสนุนการขายท่ี บลจ. พรินซิเพิล แต่งตั้ง 

 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็เอ จ ากดั 

 
 

หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึ้นโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี  25 พฤษภาคม 2553 
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รายละเอียดการใชป้ระโยชนใ์นปัจจบุนั และรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งการส ารวจทรัพยสิ์นตามสภาพท่ีเป็นอยู ่

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง    หมายถึง  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศส านกังาน
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 29/2549 เร่ือง การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิด
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและหลกัเกณฑใ์นการ
     ป้องกนั ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั               หมายถึง                 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ   
บริษทัจดัการ                                                         ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ 
                                                                              จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552  
                                                                              และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ค่าเช่า   หมายถึง  ค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่าในการใชพ้ื้นท่ีอาคาร และอุปกรณ์ส่วน 
     ติดตรึงอาคารทั้งหมด 

ค่าบริการ   หมายถึง  ค่าบริการในการใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคารและอุปกรณ์ส่วนติดตรึง 
     ในอาคารทั้งหมด 

ผูเ้ช่า   หมายถึง  บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั 

ผูใ้หเ้ช่า   หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

บริษทัประเมิน  หมายถึง  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ 
     เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังาน 
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน 
     ค่าทรัพยสิ์น (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง   การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมิไดมี้การส ารวจทรัพยสิ์น 

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง    รายงานของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซ่ึงระบุรายละเอียดต่าง ๆ  
เก่ียวกบัการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมี 
ผูป้ระเมินหลกัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน 

      มูลค่าทรัพยสิ์น เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานดงักล่าว 

ท่ีปรึกษากองทุนรวม หมายถึง  บุคคลท่ีรับใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการลงทุน
     หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการ 
     จดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

ผูจ้องซ้ือทัว่ไป  หมายถึง  ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการทัว่ไปตามท่ีระบุในหนงัสือ 
     ช้ีชวนและมิใช่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

)1(  ผูจ้องซ้ือพิเศษ และ 

(2) เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูไ้ดรั้บสิทธิในอสังหาริมทรัพย ์    

          ท่ีไดม้าจากกองทุนรวม 

ผูจ้องซ้ือพิเศษ หมายถึง ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นพเิศษ 
            กว่าผูจ้องซ้ือทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ธนาคารพาณิชย ์

(2)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อการจดัการทรัพยสิ์นของตนเอง 

(3)  บริษทัประกนัวินาศภยั หรือบริษทัประกนัชีวิต 

(4)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ 

      งบประมาณหรือนิติบคุคลอืน่ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

(5)  กองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

(6)  กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 

(7)  กองทนุประกนัสังคม 

(8)  กองทนุรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

(9)  สภากาชาดไทย 

(10)  มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

(11)  สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละชุมนุมสหกรณ์ 

(12)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(13)  กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีการเสนอขายหน่วย 

        ลงทุนแก่ผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป 

(14)  ผูล้งทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกบั (1) – (7) 

 (15)  ผูล้งทุนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทุนรวม หมายถึง  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทนุหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์    หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
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ผูจ้ดัการกองทุน  หมายถึง  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทนุหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์น 
     อื่นใดท่ีมิใช่อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือ 
     การหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย 
     หลกัทรัพยแ์ละผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
     การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ หมายถึง  นิติบคุคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการใหท้ าหนา้ท่ีในการดูแล  
     ผลประโยชนข์องกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
     ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทุน  หมายถึง  ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ หมายถึง  นิติบคุคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการให้ท าหนา้ท่ีในการบริหาร
     หรือจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน
     ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์ 
     และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ หมายถึง  บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั 

ทรัพยสิ์น   หมายถึง  ทรัพยสิ์นทั้งหมดซ่ึงกองทุนรวมลงทุนซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุน 
     รวมลงทุนคร้ังแรก 

ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวม หมายถึง  ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทนุแตล่ะโครงการ ตามรายละเอียดท่ี 
ลงทุนคร้ังแรก    ก าหนดในขอ้ 4.1 ของรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี 

ผูล้งทุนต่างดา้ว  หมายถึง  ผูล้งทุนท่ีเป็นคนตา่งดา้วและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินเสมือน 
     คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
     แลว้แต่กรณี 

ผูส้นบัสนุนการขาย หมายถึง  นิติบคุคลซ่ึงเป็นตวัแทนการขายในการขายหน่วยลงทนุท่ีไดรั้บการหน่วย
ลงทุน     แต่งตั้งโดยบริษทัจดัการ 

ผูส้นบัสนุนการขาย หมายถึง  นิติบคุคลซ่ึงเป็นตวัแทนการขายในการขายหน่วยลงทนุท่ีไดรั้บการหน่วย
ลงทุน     แต่งตั้งโดยบริษทัจดัการ 
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ภาระผกูพนั  หมายถึง  การจ านอง ภาระติดพนั การจ าน า ภาระจ ายอม สิทธิยึดหน่วงสิทธิ 
     ในการขอให้ปฏิบติัตามสัญญา สิทธิในการไดรั้บสิทธิในการลงทนุก่อน 
     บุคคลภายนอก สิทธิในการเลือกซ้ือก่อน หรือสิทธิประโยชนท่ี์มี 
     หลกัประกนัทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้จ ากดัการโอน 
     กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิยึดหน่วง 
รายละเอียดโครงการ หมายถึง  รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

วนัท าการ  หมายถึง  วนัท าการของบริษทัจดัการ 

วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุน หมายถึง  วนัท่ีกองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนการซ้ือทรัพยสิ์นและรับโอน 
คร้ังแรก     กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกโดยชอบดว้ย  
     กฎหมายเสร็จสมบูรณ์ 

วนัท่ีรับหน่วยลงทนุเป็น หมายถึง  วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

วนัปิดสมุดทะเบียน หมายถึง  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดสิทธิและ 
     หนา้ท่ีของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดในรายละเอียดโครงการ 

หนงัสือช้ีชวน  หมายถึง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
     สมุยบุรี 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส านกังาน หรือ     หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ตลาดหลกัทรัพย ์  หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ช่ือบริษัทจัดการ  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

ท่ีอยู่   เลขท่ี 44 ชั้น 16 ถนนหลงัสวน 
   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  

หากมีการเปล่ียนแปลง ช่ือบริษทัจดัการ  ท่ีอยู่  บริษทัจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง ช่ือบริษทัจดัการ ท่ีอยู ่ ของบริษทัจดัการ จะไม่ท าให้มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงโครงการ 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

 1.1  ช่ือโครงการ (ไทย)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

     1.2  ช่ือโครงการ (องักฤษ)  Samui Buri Property Fund 

 1.3 ช่ือยอ่   SBPF 

 1.4 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       โดยบริษทัจดัการจะยืน่ค  าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
     เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 1.5 ลกัษณะโครงการ  ระบุเฉพาะเจาะจง     

 1.6 ประเภทการลงทุน  อสังหาริมทรัพย ์          

 1.7 อายโุครงการ     ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
                                  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย  
 และมลูค่าขั้นต ่าในการจองซ้ือ 

 2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ     ไม่เกิน                   828,000,000           บาท    

            2.2 จ านวนหน่วยลงทุน   ไม่เกิน   82,800,000            หน่วย 

 2.3   มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วยลงทุน                   10                          บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน           ระบุช่ือผูถื้อ 

2.5   การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 (1)  จ านวนเงินทุนท่ีเสนอขาย                               828           ลา้นบาท 

  (2) จ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย    82,800,000         หน่วย 

  (3) ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย      10       บาท 

  (4)    มูลค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือ                              10,000  บาท 
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3.   วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว่ไป โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชย ์และ
เน้นการลงทุนระยะยาวในโครงการท่ีสร้างผลตอบแทนต่อเน่ือง โดยการซ้ือ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนไวห้รือมีไว ้ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื ่อ
ประโยชน์ของทรัพยสิ์น เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นอื่น และ/หรือหลกัทรัพยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอืน่โดยวิธีอื่นใด ตามก าหนดกฎหมายหลกัทรัพย ์
และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

4.   นโยบายลงทุน  

4.1  การลงทุนคร้ังแรก 

บริษทัจดัการจะน าเงินท่ีไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุน  โดยเขา้ซ้ือโครงการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 

ลกัษณะทรัพยสิ์นและรายละเอียดท่ีตั้งโรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตั้งอยู่บนท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 10775,10779 และ น.ส.3ก. เลขท่ี 1274,1275 และ 2035 มีเน้ือท่ีประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา 
ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 26/24 ซอยวดัหนา้พระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ต าบลแม่น ้ า อ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจกิจการ
โรงแรม(ยกเวน้ ในส่วนของสปอร์ตคลบั)   

โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท มีเน้ือท่ีใชส้อยในอาคาร ประมาณ 15,722.86  ตารางเมตร ติดชายหาดแม่น ้า กวา้ง 
65 เมตร มีส่ิงอ านวยความสะดวก สระว่ายน ้ า ห้องอาหาร สปอร์ตคลบั(ก าลงัด าเนินการก่อสร้าง) ไวบ้ริการ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั รวมถึงท่ีจอดรถยนตซ่ึ์งรองรับรถยนตไ์ดป้ระมาณ 80 คนั 

รายละเอียดห้องพกัของโรงแรม  

ล าดับ ลักษณะห้อง จ านวน/ห้อง 
1. เดอร์ลุค 48 
2. เดอร์ลุค พูล  12 
3. สมุย พูล วิลล่า 14 
4. บุรี พูล วิลล่า 14 
 รวม 88 
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การตกแต่งของโรงแรมเป็นลกัษณะสถาปัตยท์รงไทยประยุกต์  เพื่อสร้างบรรยากาศในการพกัผ่อนของนกัท่องเท่ียว 
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกัตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาวทัว่ไปคือ เคร่ืองปรับอากาศ น ้าอุ่น-เยน็ 
อ่างอาบน ้า โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ระบบอินเตอร์เน็ทไวร์เรสไร้สาย  

ส่วนห้องพกัแบบวิลล่าประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกเหมือนห้องพกัปกติ แต่เพ่ิมในส่วนของห้องรับแขก อ่าง
อาบน ้าจากุชช่ี สระว่ายน ้าส่วนตวัหนา้ห้องพกั 

ในส่วนกลางของโรงแรมยงัมีการตกแต่งลอ็บบ้ีสไตลไ์ทยประยกุต์ และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมีการจดัสวนหยอ่ม
ดว้ยตน้ไมน้านาชนิดเพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบัภายในโครงการ ประกอบกบัทางโรงแรมมีพ้ืนท่ีติดชายหาด และมีท่ี
นั่งส าหรับเล่นน ้ าทะเลและอาบแดดส าหรับนักท่องเท่ียวไวค้อยบริการรวมทั้งสระว่ายน ้ าขนาดใหญ่พร้อมห้องฟิต     
เนสท่ีมีอุปกรณ์ออกก าลงักายพร้อมสรรพซ่ึงอยูติ่ดกบัชายหาดดว้ย  และภตัตาคารซ่ึงมีไวบ้ริการกบัแขกท่ีมาพกั 

นอกจากน้ีทางโรงแรม มีห้องประชุมสัมมนาไวค้อยบริการ จ านวน 3 ห้อง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
ทั้งบริษทัเอกชน และหน่วยงานราชการท่ีมีความตอ้งการในการจดัประชุมสัมมนานอกสถานท่ี ดว้ยสถานท่ีท่ีมีความ
สะดวกและทนัสมยัดว้ยอุปกรณ์ 
และประมาณเดือนเมษายน 2553  ในส่วนของสปอร์ตคลบัท่ีทางโรงแรมฯก าลงัด าเนินการก่อสร้างอยู่ ประกอบดว้ย 
สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล และสนามมินิกอล์ฟ  เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกักบัทางโรงแรมฯ ก็จะพร้อมเปิดให้บริการ 

เน่ืองจากท่ีดินในส่วนของสปอร์ตคลบัเป็นที่ดินเช่ากบับุคคลอื่นโดยมีสัญญาเช่า 20 ปี ส้ินสุด 2  เมษายน 2570 (เช่าโดย
บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั) ทางกองทุนรวมไม่ได้ลงทุนในท่ีดินส่วนน้ี และหากกรณีมีการเปล่ียนผูเ้ช่าทรัพย ์
และ/หรือไม่มีการเช่าท่ีดินในส่วนสปอร์ตคลบัน้ี ทางบริษทัจดัการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อรายได้
ของโรงแรม เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีเปิดให้ใชบ้ริการฟรีประกอบกบัท่ีดินในส่วนของสปอร์ตคลบัมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วน
ของทางเขา้ออก อาคารโรงแรม และในส่วนติดหาดแต่อย่างใด รวมทั้งการพิจารณาการเขา้พกัโรงแรมของลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะดูท่ีความสะดวกดา้นการเดินทาง และท าเลท่ีติดกบัทะเล  (รายละเอียดตามผงั)  

 

ผงัท่ีดินของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

 
 หมายเหตุ  พ้ืนท่ีในส่วนแรเงา คือท่ีตั้งของสปอร์ตคลบั 
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รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท มีระบบสาธารณูปโภคหลกั ซ่ึงประกอบด้วย ไฟฟ้า น ้ าประปา ท่อระบายน ้ า 
โทรศพัท์ ระบบปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบ
สุขาภิบาล และระบบสายอากาศโทรทศัน์วงจรปิด   

แผนที่ตั้งโรงแรม  สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
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4.1.2 โครงสร้างรายได้ 

ในการลงทุนคร้ังแรกโรงแรม  สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท ไดล้งนามแต่งตั้งให้กลุม่แอคคอร์ เขา้มาบริหารโดยลงนามใน
สัญญาเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2550 ระยะเวลาตามสัญญา 10 ปี โดยใช้แบรนด์“เมอร์เคียว” (ต่อมาได้ยกเลิก
สัญญาบริหารโรงแรม เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 และบริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้ขา้มา
บริหารโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ต่อจนถึงปัจจุบนั) โดยไดป้รับปรุงโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีทาง
ผูบ้ริหารก าหนด ผูป้ระเมินไดป้ระมาณการรายไดข้องโรงแรมหลงัจากกลุ่มแอคคอร์เขา้มาบริหาร ดงัต่อไปน้ี  

ประมำณกำรโดย 
บริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด ์คอนซลัแทน้ท ์จ ำกดั 

2553 2554 2555 2556 2557 

อตัรำกำรเขำ้พกั 65% 66.63% 68.29% 70% 71.75% 

รำคำห้องพกัเฉล่ีย 8,000 8,240 8,487 8,742 9,004 

รำยไดค้่ำห้องพกั (ลำ้นบำท) 167.02 176.35 186.17 196.55 207.50 

รำยไดอ้ื่นๆ 65.81 69.47 73.35 77.43 81.76 

หัก ค่ำใชจ่้ำย (ลำ้นบำท) (158.97) (172.70) (182.29) (193.51) (204.27) 

ก ำไรก่อนหกัภำษี ( ลำ้นบำท) 73.86 73.11 77.23 80.47 84.99 

* เน่ืองจากทางบริษทั โปร แอพไพรซลั จ ากดั ไดใ้ชวิ้ธีการประเมินหลกั เป็นแบบวิธีตน้ทุน จึงมิไดน้ าตารางของทาง 
 บริษทั โปร แอพไพรซลั จ ากดั มาประกอบ 
** รำยไดข้องกองทุนอำจแตกต่ำงจำกก ำไรก่อนหกัภำษีตำมรำยงำนกำรประเมินค่ำเน่ืองจำกสัญญำจดัหำประโยชน์ของ 

 กองทุนฯ มีขอ้จ ำกดับำงประกำร (รำยละเอียดตำมขอ้ 4.2 ข) 

4.1.3 มูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 
ก. มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกรวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน 828,000,000 บาท เพื่อเป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค   เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม   

ข.   ราคาประเมินทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 2  ราย ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

ราคาซ้ือขายท่ีดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคในโครงการมีรายละเอียดการประเมินราคา  ดงัน้ี  
บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จ ากัด บริษัท โปร แอพไพรซัล จ ากัด 

ราคา (บาท) วนัที่ประเมิน ราคา (บาท) วนัที่ประเมิน 

895,000,000  25 พฤษภำคม  2553 881,783,000 7 พฤษภำคม  2553 

ตามวิธีรายได ้ ตามวิธีตน้ทุน 

 ราคาประเมินของ  บริษทั อินเตอร์ แฟร์ฯ จ ากดั  ถา้ปรับตามสัญญาจดัหาประโยชน์ ซ่ึงกองทุนจะไม่ไดรั้บรายได้
ทั้งหมดของโรงแรมฯ จะท าให้ราคาประเมินลดลงเป็น 732,330,000 บาท  (สัญญาจดัหาประโยชน์ท่ีกองทนุรวม ท ากบั 
ผูเ้ช่า มีระยะเวลา 15 ปี) 
 ราคาประเมินของบริษทั โปรแอพไพรซลัจ ากดั หากไม่รวมทรัพยสิ์นในส่วนของสปอร์ตคลบั ราคาประเมินจะลดลง 
เป็น 869,863,500 บาท 
 กองทุนรวมจะซ้ือทรัพยใ์นราคา 828,000,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาประเมินต ่าสุด (บริษทั อินเตอร์ แฟร์ฯ 
จ ากดั ปรับตามสัญญาจดัหาประโยชน์) ร้อยละ 13.06 
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ให้เช่า 

จ่ายค่าเช่า ลงทนุ 

เงินปันผล 

 ขาย 

4.1.4 การจัดหาผลประโยชน์ในการลงทุน 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทนุรวม เป็นการลงทุนโดยการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารโรงแรม สมุยบุรี บีช  
รีสอร์ท และระบบสาธารณูปโภคท่ีใชป้ระกอบกิจการโรงแรมทั้งหมด จาก บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั  
ซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะลงทุนคร้ังแรก โดยกองทุนรวมจะด าเนินการจดทะเบียนซ้ือขายท่ีดินและ
อาคารดงักล่าวต่อส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งและจะน าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคดงักล่าวให้เช่าแก่
บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั   (”ผู้เช่า”) เพื่อน าไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบกิจการโรงแรมต่อไป และ
จ่ายค่าเช่าให้แก่ กองทุนรวมต่อไป รายละเอียดของการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกในขอ้ 
4.1.1 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก มีรายละเอียดดงัน้ี 

ภาพรวมการลงทุนและการจดัหาผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

4.2 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนรวม 

ก. สัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์ 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (“ผูจ้ะซ้ือ” หรือ “กองทุนรวม”)  บริษทั สมุยบุรี 
บีช  รีสอร์ท จ ากดั (“ผูจ้ะขาย”)หรือ “บริษทั”) 

ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขาย โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขาย ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินโฉนด เลขท่ี 10775 และ 10779 และ ท่ีดิน นส.3ก. เลขท่ี 1274, 1275 และ 
2035 ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน ต าบลแม่น ้ า อ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

2. อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ทั้ งหมดซ่ึงได้ปลูกสร้างในท่ีดินตามข้อ 1. รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

3. เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการด าเนินการกิจการ โรงแรม 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

 *  หมายเหต ุ  ไม่รวมพ้ืนท่ีในส่วนของสปอร์ตคลบั 

บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
จ ำกัด 

(เจ้ำของทรัพย์) 
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ 

โรงแรม สมุยบุรี บีช 
รีสอร์ท 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ลงทนุ 
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เง่ือนไขบงัคบัก่อน ให้สัญญาฉบบัน้ีเร่ิมมีผลใช้บงัคบัเม่ือเหตุการณ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น
โดยสมบูรณ์  

1. ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกไม่ได้รับความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญันบัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

2. ค ารับรองและรับประกันของ ผูจ้ะขาย ตามท่ีก าหนดในส่วนของค ารับรอง
และรับประกนัของผูจ้ะขาย มีความถูกตอ้ง ณ วนัท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก  

การโอนกรรมสิทธ์ิ  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ และการส่ง
มอบการครอบครอง 

1. คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับน้ีไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี ณ 
ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ภายใน 15 วนัท าการนับตั้ งแต่วนัท่ี
กองทุนรวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยให้ถือว่าวนัท่ีการจดทะเบียนดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
เป็นวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก 

2. ผู้จ ะข ายตกลงโอน กรรม สิ ท ธ์ิ และ ส่ งมอบ การครอบครอ งใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกให้แก่กองทุนรวมและ
กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธ์ิและรับมอบการครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกจากผูจ้ะขายตามสภาพท่ี
เป็นอยู ่ณ ขณะนั้น  

 “สภาพท่ีเป็นอยู่” หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุน
รวมจะลงทุนคร้ังแรกเม่ือพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพการใช้งาน
โดยทัว่ไปของทรัพยน์ั้น ๆ  

 คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
ทนัทีท่ีการจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิ”) 

3. ให้ผูจ้ะซ้ือเป็นผูมี้สิทธิในการได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้าท่ีต่างๆ จาก
หรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายซ่ึงเกิดขึ้นนบัจากเวลา 24.00 น. 
ของวนัก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (“ก าหนดเวลาท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์”)  

 ให้ผูจ้ะขายเป็นผูมี้สิทธิในการได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้าท่ีต่างๆ จาก
หรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายซ่ึงเกิดขึ้นก่อนก าหนดเวลาท่ีได้
สิทธิประโยชน์ 

ผู้จะขายตกลงด าเนินการใด ๆ เพื่ อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิ เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ และส่งมอบ
ตน้ฉบบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร
ส านักงาน หนังสือบอกกล่ าวแจ้งการโอนกรรมสิทธ์ิ ท่ี มี ถึงคู่สัญญาและ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องของผู้จะขาย เอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงสัญญาเช่ากบั
ผูเ้ช่ารายย่อยทั้งหมด และโอนเงินประกนัการเช่าตามจ านวนท่ีก าหนดในสัญญาเช่า
ดงักล่าว (หากมี) ให้แก่กองทุนรวมจนครบถว้นทนัที   
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ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธ์ิ 

828,000,000 บาท โดยผูจ้ะซ้ือต้องช าระให้ครบถ้วนในวนัท่ีได้จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซ้ือจะขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานท่ีดิน           
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (“วนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก”)   

 

การรับรองและรับประกนั
ของผูจ้ะขาย 

ในวนัท าสัญญา และวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ผูจ้ะขายตกลงให้ค ารับรอง
และรับประกนัแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูจ้ะขายมีใบอนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตอย่างครบถว้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงการก่อสร้าง 
การเปิดใช้งานและใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกดังกล่าวยงัคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์อยู่ใน
วนัท่ีท าสัญญา 

 ผูจ้ะขายมิไดป้ฏิบติัผิดเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตใ้บอนุญาตหรือการไดรั้บอนุญาตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก  

 ผูจ้ะขายมิได้ด าเนินการใด ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/หรือการได้รับ
อนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกถูกระงบั ยกเลิก 
หรือเพิกถอน 

2. ในวนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรกผูจ้ะขายเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก และทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกไม่อยู่
ภายใตห้รืออาจอยูภ่ายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ  

 

การเลิกสัญญาหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็นการเลิกสัญญา
หรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผูผ้ิดสัญญา หากในระยะเวลาใด ๆ ก่อนวนัท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ีหรือ
ผิดค ารับรองและรับประกนัที่ให้ไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี และส่งผลให้กองทุนรวม
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกได้ตาม
วตัถุประสงคข์องสัญญาฉบบัน้ี   

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. ในระยะเวลาก่อนวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุนคร้ังแรกไดรั้บความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั 

4. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ายใน 30 วนันบัจากวนั
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

5. สัญญาจะซ้ือจะขายน้ีระงบัส้ินลง 
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ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผูจ้ะขายตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดมี
ขึ้นอนัเน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายทั้งหมด  

ค่าปรับ บรรดาหน้ีสินใด ๆ ท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซ้ือจะขาย หาก
คู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดนดัช าระหน้ี คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิคิดค่าปรับ ในอตัราเท่ากบั
อตัราดอกเบ้ีย ไม่เกินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  หรือในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า จากจ านวนหน้ีคา้งช าระนั้น ๆ จนกว่าจะไดช้ าระเสร็จส้ิน 
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ข. สัญญาที่เกี่ยวข้องกบัการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 
 สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (“ผูใ้ห้เช่า” หรือ “กองทุนรวม”) 

บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั  (“ผูเ้ช่า”) 

ทรัพยสิ์นที่จะเช่า โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท  

ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) ท่ีดินโฉนด เลขท่ี 10775,10779 และท่ีดินนส.3ก. เลขท่ี 1274, 1275 และ 2035  
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 26/24 ซอยวดัหนา้พระลาน ต าบลแม่น ้า อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว 

(2) ระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงแรมซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า
ซ่ึงไดติ้ดตั้งและใชง้านอยูใ่นอาคารท่ีเช่าในวนัจะทะเบียนการเช่า 

(3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการด าเนินการกิจการ โรงแรม 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

 

ระยะเวลาการเช่า สัญญาเช่าฉบบัน้ีมีระยะเวลาการเช่า 15  ปี โดยผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่ออายสุัญญาเช่าออกไป
อีกคร้ังละ 3 ปี โดยผูเ้ช่าจะต้องแจ้งให้ผู ้ให้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่าครบ
ก าหนด 1 ปี ทั้งน้ีการต่ออายสุัญญาเช่าออกไปนั้น ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผุใ้ห้เช่า และ
ขอ้ตกลงเร่ืองค่าเช่าระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งด าเนินการจดทะเบียนการ
เช่า และค่าจดทะเบียนการเช่าผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ  ทั้งน้ี ผูใ้ห้เช่าจะด าเนินการ
ต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ห้เช่าโดยไม่ชกัชา้ 

หากผู้เช่าผิดสัญญาในข้อน้ี  ผู ้เช่าตกลงและรับทราบว่ากองทุนรวมมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายในส่วนของค่าเช่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี (ค่าเช่าตลอด 15 ปี)  

 

* ในสัญญาระบุทางผูเ้ช่าจะน าพ้ืนท่ีในสปอร์ตคลบั ท่ีทางผูเ้ช่าได้ด าเนินการเช่ากบั
บุคคลภายนอกมาใชป้ระโยชน์ในกิจการโรงแรมตลอดอายสุัญญาเช่า 

ค่าเช่า (ช าระรายปี) ก) ปีท่ี 1  
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 62.00 ลา้นบาทต่อปี ค ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ โดยก าหนดวงเงินค ้าประกนัไม่ต ่ากว่า 62.00 ลา้นบาท ต่อ
อายแุบบปีต่อปี  ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 1  

ข) ปีท่ี 2 
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 64.00 ลา้นบาทต่อปี ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ โดยก าหนดวงเงินค ้าประกนัไม่ต ่ากว่า 64.00 ลา้นบาท ต่อ
อายแุบบปีต่อปี ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 2 

ค) ปีท่ี 3 
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 66.00 ลา้นบาทต่อปี ค ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออก
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โดยธนาคารพาณิชย ์  โดยก าหนดวงเงินค ้าประกนัไม่ต ่ากว่า 66.00 ลา้นบาท ต่อ
อายแุบบปีต่อปี ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 3 

ง) ปีท่ี 4 – ปีท่ี 5  
ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 67.00 ลา้นบาทต่อปี ค  ้าประกนัด้วยหนังสือค ้าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ โดยก าหนดวงเงินค ้าประกนัแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 67.00  ลา้น
บาท  ต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 4 -  ปีท่ี 5 

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะด าเนินการยกเลิกการค ้ าประกนัส่วนตัวและนิติ
บุคคลตามหนังสือช้ีชวนฉบบัเดิม ก็ต่อเม่ือผูเ้ช่าได้วางหลกัประกนัหนังสือค ้า
ประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์เพื่อประกันการปฎิบัติตามสัญญาเช่า โดย
ขยายระยะเวลาการค ้าประกนัของหนงัสือค ้าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 1 
ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี ส าหรับปีท่ี 4 เรียบร้อยแลว้ 

จ) ปีท่ี 6  เป็นตน้ไปจนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาผูเ้ช่า 

รายไดค้่าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายกองทุนรวมจะถูกก าหนดโดย
สูตรดงัต่อไปน้ี 

              ค่าเช่าคงที ่                        +                    ค่าเช่าแปรผัน 

      58 ลา้นบาทต่อปีประกนั                        (*ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า – ค่าเช่าคงท่ี) x 60% 
           โดยผูค้  ้าประกนั 
* ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดจ้ากกิจการโรงแรม – ค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่า  
ถา้ก าไรขั้นตน้นอ้ยกว่าค่าเช่าคงท่ี กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บค่าเช่าแปรผนั 

ทั้งน้ี ส าหรับการเช่าในช่วงปีท่ี 6 – ปีท่ี 15 ผูเ้ช่าตกลงค ้ าประกันด้วยหนังสือ
สัญญาค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์โดยก าหนดวงเงินค ้าประกนัแต่ละปี
ไม่ต ่ากว่า 58.00 ล้านบาท ต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่า
ในช่วงปีท่ี 6 – ปีท่ี 15  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะด าเนินการยกเลิกการค ้ าประกนัส่วนตัวและนิติ
บุคคลตามหนังสือช้ีชวนฉบบัเดิม ก็ต่อเม่ือผูเ้ช่าได้วางหลกัประกนัหนังสือค ้า
ประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์เพื่อประกันการปฎิบัติตามสัญญาเช่า โดย
ขยายระยะเวลาการค ้าประกนัของหนงัสือค ้าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 1 
ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี ส าหรับปีท่ี 4 เรียบร้อยแลว้ 

ภาษี ผูเ้ช่าจะเป็นผูช้ าระภาระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย และภาษีอื่น ๆ 
เก่ียวกบัอาคาร รวมถึง ภาษีท่ีเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วง 

 
 

(1) ตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับน้ี ผูเ้ช่าจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใต้
สัญญาเช่าฉบับน้ีให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
กองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับน้ี ผูเ้ช่าจะไม่ด าเนินการให้ใช้หรือให้เช่าช่วง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งหมดหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัแก่
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บุคคลอื่นเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม สมุยบุรี  บีช รีสอร์ท ทั้งน้ี เวน้
แต่จะไดรั้บความยินยอม จากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การประกนัภยั ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเช่ากองทุนรวมจะจดัให้มีการเอาประกนัความเส่ียงภัย 
(Property All Risks) แล ะป ระกัน ค ว าม เส่ี ย งภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ช ะ งัก  (Business 
Interruption) และประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคลท่ีสาม (Public Liabilities) บริษัท 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั ในฐานะผูเ้ช่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวม จะท าการประกนั
ในทรัพยสิ์นท่ีเช่า ในส่วนท่ีกองทุนรวมเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง 
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามลกัษณะของการด าเนินธุรกิจโรงแรมและลกัษณะการ
บริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยพึงกระท า เพื่อคุ ้มครองถึง
ความเส่ียงภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นท่ีเช่าโดยตอ้งระบุช่ือกองทุนรวมเป็นผูรั้บ
ประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีจดัท าขึ้นส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งเป็น
ผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายเอง  
 

เหตุผิดนดัผิดสัญญา เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัผิดสัญญา 

(1) เหตุผิดนดัผิดสัญญาโดยความผิดของผูเ้ช่า 
 ในกรณีท่ีผูเ้ช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าน้ี 

หรือค ารับรอง โดยและผูเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุฝ่าฝืนดงักล่าว 
และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กนั เวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าผิดนดัการช าระค่าเช่า 
ตามท่ีก าหนดในสัญญาฉบบัน้ี ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาน้ีทันที
เวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัย 

 ในกรณีท่ีผูเ้ช่า และ/หรือผูค้  ้าประกนัส่วนตวั ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์หรือ
ถูกศาลสั่งให้ลม้ละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกบริษทั การช าระบญัชี 
หรือมีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการของผูเ้ช่า ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ช่า ใน
การช าระหน้ี หรือปฏิบติัตามสัญญาเช่าน้ี 

 ในกรณีท่ีผู ้เช่าได้หยุดประกอบกิจการทั้ งหมด หรือบางส่วนซ่ึงท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั
หรือท าให้ผูเ้ช่ารายใหม่ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดอ้ยา่ง
มีนยัส าคญั 

 มีการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทัผูเ้ช่า และ/หรือ ผูค้  ้าประกนั
นิติบุคคล 2 รายไม่ว่าในระดบัผูถื้อหุ้นหรือระดบัการจดัการซ่ึงรวมถึงการ
แต่งตั้งถอดถอนประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
(Chief Financial Officer) ห รือผู ้จัดการทั่วไป  (General Manager) โดย
ไม่ไดรั้บความยินยอมจากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 การท่ี บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั ในฐานะคู่สัญญาของ สัญญาจะซ้ือ
จะขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตกลง
กระท าการ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจะซ้ือจะขาย
อสังหาริมทรัพย ์สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์หรือสัญญาตกลงกระท าการ
หรือผิดค ารับรองท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์
สัญญาซ้ือขายสงัหาริมทรัพยห์รือสัญญาตกลงกระท าการ 
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(2) เหตุผิดนดัผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีกองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเป็นสาระส าคญัตาม
หนา้ท่ีของกองทุนรวมท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าน้ี หรือผิดค ารับรองท่ีเป็น
สาระส าคญัตามท่ีให้ไวใ้นสัญญาเช่าน้ี และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการ
แกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาไดต้กลง
กนั เวน้แต่ในกรณีท่ีการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ฉบบัน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากกรณีดงัต่อไปน้ี 

 

เหตุส้ินสุดของสัญญาเช่า (1) หากผูใ้ห้เช่าผิดนดัผิดสัญญาหรือตกเป็นผูผ้ิดค ารับรองตามรายละเอียดท่ีก าหนด
ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี  และไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญา
ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั ผูเ้ช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ี 

(2) หากผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามสัญญาในส่วนที่เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการด าเนินการต่าง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือการด าเนินการต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้ง และไม่ด าเนินการแกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายใน 30 วนั
นบัจากวนัที่ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ี 

(3) หากเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าสัญญาเช่าฉบบัน้ีเป็นอนัส้ินผลทนัที 
(ก) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าและไม่มีการต่ออายสุัญญาเช่า 
(ข) เม่ือคู่สัญญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ี 
(ค) ทรัพยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืน

หรือกฎหมายอื่นๆ โดยกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการอยา่งมีนยัส าคญั และไม่สามารถ
แกไ้ข เยียวยาเหตุดงักล่าวได ้หรือด าเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโครงการได ้

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าฉบบัน้ีดว้ยเหตุตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (3) (ข) หรือ 
(3) (ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เวน้แต่ตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

(4) ในกรณีท่ีสัญญาบริหารโรงแรมฯ ส้ินสุด หรือยกเลิกก่อนหมดสัญญาดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม กองทุนรวมสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า โดยท่ีกองทุน
รวมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผูเ้ช่า หรือหากกองทุนรวมเลือกท่ีจะไม่
ยกเลิกสัญญาเช่า ผูเ้ช่ามีหน้าท่ีในการด าเนินการหาผูบ้ริหารโรงแรมฯ รายใหม่
โดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี ผูบ้ริหารโรงแรมฯและเง่ือนไขในสัญญาบริหารโรงแรมฯ 
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นที่ยอมรับไดข้องกองทุนรวม 

 

ผลของกำรผิดนดัหรือผล
จำกกำรเลิกสัญญำ 

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในขอ้ (1) หรือ (2) ของเหตุส้ินสุดของสัญญา
เช่าตามสัญญาฉบบัน้ี คูส่ัญญาฝ่ายท่ีมิไดผ้ิดสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีโดย
แจง้ให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
30 วนั หากเป็นกรณีผูเ้ช่าผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าคา้งช าระ 
(หากมี) และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดจากผูเ้ช่าได้อีกส่วนหน่ึง
ดว้ย 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   19 
 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (3) หรือ (4) ของสัญญาฉบบัน้ี ให้ถือ
ว่าสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลง 

3. เม่ือสัญญาเช่าฉบบัน้ีส้ินสุดลงในกรณีใดๆ ผูเ้ช่าจะด าเนินการส่งมอบทรัพยท่ี์เช่า
คืนให้แก่กองทุนรวมในสภาพของทรัพย์ท่ี เช่าในขณะนั้ นตามท่ีได้รับการ
บ ารุงรักษาตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาฉบบัน้ี 

4. ในกรณีท่ีคู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขใด  ๆ ท่ีก าหนดขา้งตน้ 
ผูเ้ช่ายงัคงมีหน้ำท่ีภำยใตส้ัญญำฉบบัน้ีและสำมำรถใชป้ระโยชน์ในทรัพยท่ี์เช่ำ
จนกว่ำจะครบก ำหนดตำมระยะเวลำท่ีคู่สัญญำก ำหนดในหนงัสือบอกกล่ำว 

 

ค. ข้อตกลงกระท าการเกี่ยวกับการเช่าโรงแรม สมุยบรีุ บีช รีสอร์ท 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (“กองทุนรวม”) 

 บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั  (“บริษทั”) 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่า บริษทัตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่าบริษทัจะด าเนินการเช่าโรงแรม สมุยบุรี บีช 
รีสอร์ท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมระยะเวลาการเช่าโดยให้มี
เง่ือนไขในการเช่าเช่นเดียวกนักบัหรือไม่ดอ้ยไปกว่าเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดในสัญญา
เช่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุย
บุรี และบริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั ซ่ึงมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.2 ข 

ทั้ งน้ี บริษัทอาจเข้าเป็นผู ้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเองหรือก าหนดให้นิติบุคคลอื่นท่ี
กองทุนรวมเห็นชอบเขา้เป็นผูเ้ช่าทรัพยสิ์นก็ได้ 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
ค่าเสียหาย 

บริษทัตกลงกบักองทุนรวมว่าหากบริษทัปฏิบติัผิดสัญญาของขอ้ตกลงกระท าการ
ฉบบัน้ี บริษทัจะช าระค่าเสียหายให้กองทุนรวมในจ านวนท่ีไม่น้อยกว่าอตัราค่าเช่า
และ/หรือค่าตอบแทนใดๆ ท่ีกองทุนรวมคาดว่าจะไดรั้บ หากมีการน าโรงแรม สมุย
บุรี บีช รีสอร์ท ให้เช่าตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ัง
แรกระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี และบริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
จ ากดั เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมระยะเวลาการเช่า 
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4.3 จุดเด่นในการลงทุน 

 บริษทัจดัการเช่ือว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความน่าสนใจดงัน้ี 

ก.  เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ลงทุน (Freehold Asset) ซ่ึงใช้ประโยชน์ได้ อย่างไม่มี 
 ก าหนดเวลา 

 กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นโดยรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทั้งหมด (Freehold Asset) ซ่ึงจะท าให้
กองทุนรวมมีสิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชน์อย่างไม่มีก าหนดเวลา ซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนใน
สิทธิการเช่าท่ีมีก าหนดระยะเวลาอนัจ ากดั นอกจากน้ี กองทุนรวมยงัอาจมีโอกาสไดรั้บก าไรจากการขาย
ทรัพยสิ์นดงักล่าวออกไปไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหากราคาทรัพยสิ์นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ข. โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท เป็นโรงแรมคุณภาพระดับ 4 ดาว ภายใต้การบริหารงานของ รีโซเทล กรุ๊ป 

 โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีการบริหารงานภายใตสั้ญญาบริหารจดัการกบั บริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (บริษทัในเครือ ของ บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท )  มีโรงแรมอยู่ภายใตก้ารบริหารงาน  
โดยมีจ านวน 4 แห่งบนเกาะสมุย มีผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญประสบการณ์ในการบริหาร และการจดัการ
โรงแรมมานานกว่า 10 ปี มีฐานพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในธุรกิจโรงแรม 

 ในปัจจุบนับริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ไดจ้ดัส่งทีมงานเขา้มาท าการบริหารโรงแรมฯ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจท่ีวางไว ้ โดยทีมงานของบริษทั รีโซเทล 
กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีจ านวน 4 คนซ่ึงแต่ละคนไดเ้ขา้มาควบคุมและบริหารในส่วนท่ีส าคญัของ
องค์กรโรงแรมฯ คือ ในต าแหน่ง ผูจ้ ัดการทั่วไป 1 คน และผูจ้ ัดการโรงแรมฯ เพื่อด าเนินงานด้านการ
บริหารโรงแรมฯ วางระบบการด าเนินงาน ตลอดจนควบคุมและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกคน
คือ ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือด าเนินการบริหารงานดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมด ตลอดจน
ควบคุมการจดัซ้ือ และบริหารคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดัและบริหารงานในเร่ืองวสัดุเหลือใช ้  คนสุดทา้ยไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เพ่ือ
ด าเนินการเร่ืองการท าการตลาด การหาลูกคา้ การบริหารทีมขาย และเอเยนต์  ตลอดจนการบริหารเร่ืองการ
วางแผนการตลาดเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของโรงแรมฯ 

ค.  ท าเลที่ตั้ง 

  โครงการ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่บนชายหาดแม่น ้ า ซ่ึงอยู่ดา้นเหนือของเกาะสมุย อยู่ระหว่าง
หาดบ่อผดุและหาดบางโพ อยูห่่างจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่าง 

  จากท่าเรือเฟอร์ร่ีเกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากแหล่งท่องเท่ียวชายหาดเฉวง ประมาณ 15
กิโลเมตร   ซ่ึงชายหาดแม่น ้ า เป็นชายหาดท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของเกาะสมุยมีลกัษณะชายหาดท่ียาว แต่ไม่
กวา้ง  โดยโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีพ้ืนท่ีหน้าหาดติดทะเลประมาณ 65 เมตร เป็นชายหาดท่ีมีความ
เป็นส่วนตวั เงียบสงบเหมาะส าหรับมาพกัผ่อน และตอ้งการความเป็นส่วนตวั และยงัเป็นท่ีตั้งของชุมชน
เก่าแก่นับร้อยปีของเกาะสมุย เหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่อีกดว้ย  
อีกทั้งยงัอยู่ใกลว้ดัหน้าพระลาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของเกาะสมุย  ท่ีนกัท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะตอ้งแวะไปนมสัการหลวงพ่อวดัหน้าพระลาน  และยงัใกลก้บัสนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย  สนาม
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กอลฟ์ช่ือดงัท่ีจดัแข่งการแข่งขนัระดบัชาติเป็นประจ าทุกปีและเป็นท่ีช่ืนชอบของนกักอลฟ์ทัว่โลก โดยอยู่
ห่างจากโรงแรมฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร 

 จากการท่ีเป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่บนชายหาดแม่น ้ านั้น ท าให้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง และเป็นท่ีดึงดูด
ใจแก่นักท่องเท่ียวได้มากกว่า โรงแรมท่ีมีไม่ได้ตั้งอยู่บนชายหาด  และเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการความเป็นส่วนตวัไม่พลุกพล่าน และการเดินทางจากโรงแรมโรงแรม สมยุบุรี 
บีช รีสอร์ท ไปยงัสถานท่ีอ านวยความสะดวกต่างๆ ในเกาะสมุย ก็สะดวกสบาย 

ง.  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดี 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2552 และในอนาคต ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล โดยจดัเป็นนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียว อาทิ โครงการ “เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั” ในปี 2552 โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหลายฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายราชการ และฝ่ายเอกชน ในการร่วมมือร่วมใจ ฟ้ืนฟูธุรกิจการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยให้กลับมาฟ้ืนตัวสู่สภาวะปกติ  โดยทางฝ่ายราชการก็จัดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของแต่ละจงัหวดัอย่างเตม็ท่ี ส่วนทางฝ่ายเอกชนไม่ว่าจะเป็นเจา้ของกิจการโรงแรม หรือกิจการท่ี
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวต่าง ๆ ก็ร่วมกนัจดัโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กบันักท่องเท่ียวกลบัมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 
แหล่งท่องเท่ียว

2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%) 2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%) 2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%)
เกำะสมุย 403 425 +5.46 425 0.00 14,405 15,404 +6.94 15,404 0.00 51.76 16.59 -35.17 40.42 143.64

จ ำนวนสถำนพกัแรม จ ำนวนห้อง
(ห้อง)

อตัรำกำรเขำ้พกั
เฉล่ีย(แห่ง)

* ขอ้มลูจาก www.tourismthailand.org 

จากสถิติในปี 2550-2551 นั้ นจะเห็นได้ว่าอัตราการเข้าพักในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 กว่า 35.17%
เน่ืองจากในปี 2551 เศรษฐกิจการท่องเที่ยวลดลงเพราะสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย  ซ่ึงปัจจุบนั
กลบัมาทรงตวัในทางท่ีเป็นปกติแลว้ จะเห็นไดว่้าสถิติอตัราการเขา้พกัในปี 2552 เพ่ิมขึ้นถึง 143.64% จาก
ท่ีลดลงในปี 2551 ถึง  35.17%  แต่สถิติดา้นสถานท่ีพกัในเกาะสมุย มีปริมาณสูงขึ้น 5.46% และจ านวน 

ห้องมากขึ้น 6.94% แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในดา้นสถานท่ีพกัในเกาะสมุย มีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ี ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนยงัคงมัน่ใจว่าเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของเกาะสมุยจะตอ้งกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง  

ในปี 2551 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะประสบปัญหา ซ่ึงส่งผลกระทบมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
โลก ไขห้วดันก ไขห้วดั 2009 เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดงัจะ
เห็นไดจ้ากปริมาณนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุยในปี 2551 รวมทั้งส้ินประมาณ 986,422 คน ซ่ึงลดลงจากปี 
2550 คิดเป็นร้อยละ 6.91 แต่ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว ต่อคนต่อวนั กลบัมีอตัราสูงขึ้นถึงร้อยละ 7.64 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีการจบัจ่ายซ้ือของมากขึ้น และใชบ้ริการห้องพกัในเกณฑร์าคาท่ีสูงขึ้น ดงัไดแ้สดง
ตามตารางต่อไปน้ี   (* ขอ้มูลจาก www.tourismthailand.org ) 

 

 

 

http://www.tourismthailand.org/
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ตารางแสดงจ านวนนักท่องเท่ียวบนเกาะสมุย 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว(คน) อัตราการเติบโต 

2548 1,014,909.0 8.23% 

2549 1,030,623.0 1.55% 

2550 1,059,642.0 2.82% 

2551 986,422.0 -6.91% 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวบนเกาะสมุย (บาท/คน/วัน) 

ปี พ.ศ. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยท้ังหมด/คน อัตราการเติบโต 

2549 3,003.69 1.90% 

2550 2,984.12 -0.65% 

2551 3,212.00 7.64% 

ตารางแสดงรายได้จากการท่องเท่ียวบนเกาะสมุย (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. รายได้รวมทั้งหมด (ล้านบาท) อัตราการเติบโต 

2549 14,016.29 9.86% 

2550 14,069.19 0.38% 

2551 13,097.03 -6.91% 

จ. การประกันค่าเช่าของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

กองทุนรวมจะไดรั้บการประกนัค่าเช่าของ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท  ดงัต่อไปน้ี 

ก) ปีท่ี 1  
 ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 62.00 ลา้นบาทต่อปี ค  ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

ก าหนดวงเงินค ้าประกนัไม่ต ่ากว่า 62.00 ลา้นบาท  ต่ออายแุบบปีต่อปี ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 1  
ข) ปีท่ี 2 
 ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 64.00 ลา้นบาทต่อปี ค  ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

ก าหนดวงเงินค ้าประกนัไม่ต ่ากว่า 64.00 ลา้นบาท ต่ออายแุบบปีต่อปี  ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 2 
ค) ปีท่ี 3 
 ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 66.00 ลา้นบาทต่อปี ค  ้าประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

ก าหนดวงเงินค ้าประกนัไม่ต ่ากว่า  66.00 ลา้นบาท ต่ออายแุบบปีต่อปี  ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 3 
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ง) ปีท่ี 4 – ปีท่ี 5  
 ค่าเช่าคงท่ีในอตัรา 67.00 ลา้นบาทต่อปี ค  ้าประกนัดว้ยหนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

ก าหนดวงเงินค ้าประกนัแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 67.00  ลา้นบาท  ต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน ตามเง่ือนไขในสัญญา
เช่าในช่วงปีท่ี 4 -  ปีท่ี 5 

จ) ปีท่ี 6  เป็นตน้ไปจนถึงวนัส้ินสุดการเช่า 
รายไดค้่าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุนรวมจะถูกก าหนดโดยสูตรดงัต่อไปน้ี โดยค ้า
ประกนัดว้ยหนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์โดยก าหนดวงเงินค ้าประกันแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 
58.00 ลา้นบาท ต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีท่ี 6 – ปีท่ี 15 

          ค่าเช่าคงที่                                +                                     ค่าเช่าแปรผัน 
                                                                             
 58 ลา้นบาทต่อปีประกนั                                      (*ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า – ค่าเช่าคงท่ี) x 60% 
       โดยผูค้  ้าประกนั 

* ก าไรขั้นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดค้า่เช่าท่ีผูเ้ช่าเก็บได ้– ค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่า  
                 ถา้ก าไรขั้นตน้นอ้ยกว่าค่าเช่าคงท่ี กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บค่าเช่าแปรผนั 

 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมจะด าเนินการยกเลิกการค ้าประกนัส่วนตวัและนิติบคุคลตามหนงัสือช้ีชวนฉบบั
เดิม ก็ต่อเม่ือผูเ้ช่าไดว้างหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์เพือ่ประกนัการปฎิบติั
ตามสัญญาเช่า โดยขยายระยะเวลาการค ้าประกนัของหนงัสือค ้าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 1 ปี 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี ส าหรับปีท่ี 4  เรียบร้อยแลว้ 

4.4 ปัจจัยความเส่ียง 

ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวมก่อนการตดัสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบบั
น้ีมีขอ้ความท่ีเป็นการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมซ่ึงเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการ
ด าเนินการท่ีแทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมถึง
ปัจจยัความเส่ียงตามท่ีได้ระบุไวใ้นท่ีน้ี ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคล่ือนของการ
ประมาณการต่างๆท่ีได้ระบุไวท่ี้น้ี รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ เช่นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีบริษทั
จดัการไม่อาจควบคุมหรือคาดหมายไดใ้นขณะน้ี แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญในอนาคตซ่ึงหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเส่ียงข้อใดข้อหน่ึงไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนิน
มาตรการรองรับความเส่ียงตามท่ีก าหนดไวไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเส่ียงต่างๆ
ตามท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีจะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ้น เน่ืองจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลด
ความเส่ียงยงัขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี 
เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจการ
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เปล่ียนแแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและมิไดเ้ป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากน้ี ผลการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นจริงกบัการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอ้มุลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
ขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดัย่อจากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆโดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้  าการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน้ี์เป็นการลงทนุท่ีค ้าประกนัผลตอบแทนในระยะ 15  ปี  ผูล้งทุนไม่
ควรคาดหวงัก าไรระยะส้ันจากการเพ่ิมขึ้นของราคาหน่วยลงทนุ 

ทั้งน้ี  รายไดห้ลกัของกองทุนรวม คือค่าเช่าทรัพยสิ์น โดยกองทุนรวมจะไดรั้บค่าเช่าจากผูเ้ช่า 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี
เป็นอตัราคงที่ และอตัราแปรผนั โดยส่วนท่ีเป็นอตัราคงที่จะเป็นรายไดห้ลกัของกองทุนรวม 

4.4.1  ความเส่ียงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
1) ความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอ่ืนๆ 
โครงการท่ีกองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เน่ืองจากผูเ้ข้าพกัจะเป็นผูท่ี้มีทั้งคนไทยและนักท่องเท่ียวต่างประเทศ นอกจากน้ี 
โรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
ในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพ่ิมค่าเงินบาท มุมมองในทางลงของชาว
ต่างประเทศเก่ียวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประทว้ง หรือการปิดลอ้ม หรือการแพร่ระบาดของโรคหวดั 2009 โรคไขห้วดันก หรือโรคอื่นใด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือใน
อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซ่ึงอาจจะมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

 2) ความเส่ียงของความสามารถในการช าระค่าเช่าแก่กองทุนรวมของผู้เช่า 
     2.1)  ความสามารถของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในการช าระค่าเช่า 

 งบการเงินของ 
บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด 

2550 
(ล้านบาท) 

2551  
(ล้านบาท) 

2552 
(ล้านบาท) 

รายได้ 37.58 40.81 38.83 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (33.09) (42.36) (35.70) 

ดอกเบีย้จ่าย (15.18) (14.00) (10.07) 

ค่าเส่ือมราคา (18.81) (24.00) (24.92) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (29.51) (39.55) (31.86) 

สินทรัพย์รวม 409.25 389.13 456.49 

หนีสิ้นรวม 344.30 369.73 328.95 

ทุน 150.00 150.00 290.00 

ขาดทุนสะสม (91.05) (130.60) (162.46) 
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                  หมายเหตุ  งบการเงินปี 2550 และ 2551 เป็นงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชี 
     งบการเงินปี 2552 เป็นงบการเงินท่ีบริษทัจดัท าเพื่อส่งผูต้รวจสอบบญัชี 

 ขอ้มูลตวัเลขตามตารางท่ี 1 สะทอ้นภาพรายไดจ้ากทรัพยเ์พียงระดบัหน่ึง เน่ืองจากผลประกอบการใน
ปี 2550-2552 เกิดจากการเปิดบริการในบางส่วน เพ่ือทดสอบการด าเนินการของโรงแรม ในขณะ
ตระเตรียมกลุ่มเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารโรงแรมมืออาชีพและพนกังานเพ่ือมาด าเนินการ ซ่ึงจากรายได ้
ในปี 2550 -2552 เกิดขึ้นจากการเปิดบริหารในบางส่วน โดยมีการเปิดบริการเพียง 40-50% จากจ านวน
ห้องพกัทั้งหมด ซ่ึงรายไดท่ี้แสดงนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัการเปิดบริหารเตม็ 100% แลว้ นั้น รายไดข้อง
บริษทัน่าจะเพ่ิมขึ้นอยา่งนอ้ย 40% 

                                           3)    ความเส่ียงจากการค า้ประกนั 

  3.1) เง่ือนไขหนงัสือค ้าประกนัค่าเช่าระยะเวลา 15 ปี โดยต่ออายแุบบปีต่อปี ส าหรับปีท่ี 1 ถึง ปี
ท่ี 3 และต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน ส าหรับปีท่ี 4  ถึง ปีท่ี 15 ดงันั้นผูล้งทนุจึงตอ้งพิจารณา
ปัจจยัพ้ืนฐานธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมในเกาะสมุยและความสามารถในการบริหาร 
ธุรกิจของ บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั โดยรายละเอียดของการค ้าประกนัค่าเช่ามี
ดงัต่อไปน้ี 

ผูเ้ช่า จะตอ้งค ้าประกนัรายไดค้่าเช่า โดยการจดัหาหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย ์ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

   ปีท่ี 1  จ านวน   62 ลา้นบาท 
   ปีท่ี 2  จ านวน  64 ลา้นบาท 
   ปีท่ี 3  จ านวน 66 ลา้นบาท 
   ปีท่ี 4-5  จ านวน 67 ลา้นบาท 
   ปีท่ี 6 – 15  จ านวน 58 ลา้นบาท 

มาค ้าประกนั แบบปีตอ่ปี ส าหรับปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 และตอ่อายทุุก 1 ปี 6 เดือน ส าหรับปีท่ี 4 
ถึง ปีท่ี 15 เป็นระยะเวลา 15 ปี เพือ่เป็นหลกัประกนัรายไดค้่าเช่าใหก้บักองทุน จึงมีความ
เส่ียงท่ีทางธนาคารอาจจะไม่ออกหนงัสือค ้าประกนัให้กบัผูเ้ช่าในปีใดก็ได ้

 อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะด าเนินการยกเลิกการค ้ าประกันส่วนตวัและนิติบุคคลตาม
หนังสือช้ีชวนฉบับเดิม ก็ต่อเม่ือผูเ้ช่าได้วางหลกัประกันหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์เพ่ือประกนัการปฎิบติัตามสัญญาเช่า โดยขยายระยะเวลาการค ้าประกนั
ของหนงัสือค ้าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี 
ส าหรับปีท่ี 4 เรียบร้อยแลว้ 

3.2)  การบริหารความเส่ียงของการค ้าประกนั 
3.2.1 มูลค่าของทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั 

หนงัสือค ้าประกนั  : มีมูลค่าตามหลกัประกนัท่ีผูเ้ช่าจะไดด้ าเนินการค ้าประกนัไว้
กบั ธนาคารพาณิชยต์ามวงเงินค ้าประกันตามขอ้ 3.1.1  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถ
เรียกเงินจากหลกัประกนั คือ หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ตามขอ้ 
3.1.1 ในกรณีผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าขั้นต ่าตามท่ีก าหนดไว ้
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  4) ความเส่ียงทางการเมือง 

ผลกระทบทางดา้นการเมืองอนัเน่ืองมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประทว้ง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการ
ด าเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ
ของผูเ้ช่า ซ่ึงยอ่มจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนรวมด้วย ทั้งน้ี จึงไม่สามารถรับรองได้
ว่า สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคตหรือการเปล่ียนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี  บีช        
รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการของผูเ้ช่าและการเติบโตของกองทุนรวม 

 5) ความเส่ียงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนบัเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนยก์ารค้า อาคารส านักงานให้เช่า เป็นต้น 
เน่ืองจากการประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มหลายดา้น รวมถึงอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของประเทศไทย ดงันั้น การท่ีกองทุนรวมมีการให้เช่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
เพื่อให้ผูเ้ช่าน าทรัพยสิ์นไปประกอบกิจการโรงแรมและหากผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าไดรั้บผลกระทบ
ในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าไดต้ามท่ีก าหนดหรือค่า
เช่าผนัแปรท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีกองทุนรวมคาดการณ์ไว ้อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของ
กองทุนรวมได ้ 

 6) ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีสูงขึน้ 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภาคใต ้การเพ่ิมขึ้นของจ านวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนโรงแรมหรือ
ท่ีพกั การท่ีมีจ านวนโรงแรมหรืออาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ิมขึ้นจะส่งผลท าให้อุปทานเพ่ิมขึ้น ท าให้การ
แข่งขนัในการจดัหาผูเ้ช่าห้องเพ่ิมขึ้น 

 7) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ 

โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ท่ีกองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ความนิยมของนกัท่องเท่ียว เพราะหากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคลกัษณะมุ่งเน้นการเขา้ถึงธรรมชาติ
ซ่ึงแตกต่างจากโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการในโครงการ หาก
โครงการไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการไดท้ันต่อการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

 

 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   27 
 

 8) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อ
วินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามี อุบติัภยั และการก่อวินาศกรรม แมจ้ะ
มีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณท่ีตั้งอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม นอกจาก
จะสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของกองทุนรวมแลว้ จะยงัความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของผูเ้ช่าและผูม้าใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
กองทุนรวมได้ท าประกันภัยท่ีครอบคลุมความเสียหายในทรัพยสิ์นของโครงการท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไวส้ าหรับ
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

นอกจากน้ี การซ่อมแซมท่ีจ าเป็นใดๆ เพื่อแกไ้ขความเสียหายของอสังหาริมทรัพยอ์าจมีค่าใชจ้่าย
สูงและตอ้งใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายไดใ้นจนวนัท่ีมีนัยส าคญัในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ซ่ึงท าให้การด าเนินงานของโรงแรมหยุดชะงกั ดงันั้นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/
หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นต่ออสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมีความ
คุม้ครองและวงเงินประกนัภยัท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานการประกนัภยัของอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมี
ลกัษณะการใชง้านสอดคลอ้งกบัการใชง้านของอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

 4.4.2  ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู ้จัดการกองทุนรวมได้จัดให้ มีการท าการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย ์นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Due 
Diligence) การประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพยช้ิ์นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการ
ตรวจสอบดังกล่าวแม้กระท าโดยผูมี้ตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐาน
วิชาชีพแล้วก็ตาม ผูต้รวจสอบดังกล่าวข้างต้นรวมถึงผูจ้ดัการกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ ทั้ งน้ี 
เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย ์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ท่ีใช้ในการตรวจสอบ  หรือ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทั้งผูป้ระเมินราคา และท่ีปรึกษากฎหมาย  

 1) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เน้ือหาสาระท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบญัชี
ไม่อาจคาดหมายได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ กลต. 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการบนัทึกบญัชีของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทนุ
รวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้อีกทั้งไม่สามารถประกนัไดว่้า
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการ
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ด าเนินงานของกองทุนรวม นอกจากน้ีมูลค่าของทรัพยสิ์นทางบญัชีของกองทุนรวม อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคตหากมุมมองของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงไปซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทางบญัชีของทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี กองทุนรวมจะตอ้งด าเนินการให้มีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและมีการเปล่ียนบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตามรายละเอียดท่ีก าหนดโครงการ 

 2) ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมนั้ นขึ้ นอยู่กับ ปัจจัยต่ างๆ เช่น  สภาวะเศรษฐกิจทั้ งในและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การแข่งขนัจากโครงการอื่น การเปล่ียนแปลงของ
ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูก
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความสามารถของผูเ้ช่า
ในการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลกัประกนัตาม
ขั้นตอนและในเวลาอนัควรตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้เม่ือเกิดเหตุเลิกสัญญา ดงันั้น ความผนั
ผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามท่ีไดป้ระมาณ
การเอาไว ้ณ ท่ีน้ี หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพ่ิมการ
จ่ายเงินปันผลในปีต่อๆ ไป 

 3) ความเส่ียงจากเงินชดเชยที่ได้จากการท าประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง 

ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มีการท าประกันวินาศภยัท่ี
ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะให้ผูเ้ช่าท าประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่าเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า 
โดยระบุให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากน้ี กองทุนรวมจะ
ให้ผูเ้ช่าจดัให้มีการท าประกนัภยับุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากความช ารุดบกพร่อง
ของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนอีกดว้ย 

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิไดอ้ยู่ภายใตก้ารคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยั หรือความ
เสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงิน
ประกนัไดค้รบถว้นตามกรมธรรม์ ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทาง
การเงินของกองทุนรวม ท าให้รายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรัพยน์ั้นไม่เป็นไปตามประมาณ
การ ในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมอาจไดรั้บความเสียหายทางการเงินเน่ืองจากเงินชดเชยท่ีไดจ้าก
การประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายไดไ้ม่ทั้งหมด 

นอกจากน้ีความเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกนัภยัคุม้ครองได ้หรือค่าเบ้ียประกนัอาจจะ
สูงมากจนไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะท าการประกนัเพื่อคุม้ครองความเส่ียงในกรณีดงักล่าว  
ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายในส่วนท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่า
มากกว่าวงเงินประกนั หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้ครบถว้นตามกรมธรรม์
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กองทุนรวมอาจจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้รายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรัพยน์ั้นไม่
เป็นตามประมาณการ 

 4) ความเส่ียงจากการที่ผลการด าเนินงานที่แท้จริงและทรัพย์สินของกองทุนรวมอาจแตกต่างจาก
ประมาณการทีไ่ด้ระบุไว้ 

รายงานทางการเงินต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับน้ี ซ่ึงไม่ใช่ข้อมูลในอดีตท่ี
เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆและ
วตัถุประสงค์ของผูบ้ริหารส าหรับการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือ
สมมติฐานหรือการคาดการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกนัว่า
จะเป็นจริงตามนั้น เช่น การประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมขึ้นอยูก่บัขอ้สมมติฐาน
หลายขอ้ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงสมมติฐานเหล่าน้ีมีความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุม
ของกองทุนรวมเช่นการลดลงของนกัท่องเท่ียว และอตัราค่าเช่าท่ีลดลง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง หรือการ
ลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากส่ิงท่ีไดค้าดการณ์
ไว ้ณ ท่ีน้ี 

ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษทั
จดัการในปัจจุบนั และมิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและ
การประมาณการดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซ่ึงมีความไม่แน่นอน โดยอาจ
เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐาน
ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง การด าเนินการบางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณ
การท่ีระบุไว ้และอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีเกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและ
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากส่ิงท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ณ ท่ีน้ี 

 5) ความเส่ียงด้านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย ์(ในกรณีท่ี
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย)์ ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจาก
การซ้ือหรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงกองทุนรวมอาจตอ้ง
รับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีท่ีกองทุนรวมจะตอ้งช าระ
ดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑต์่างๆใน
เร่ืองภาษีจากผลการด าเนินงาน ในเร่ืองภาระภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือ
เก่ียวกบัภาระภาษีของเงินปันผลท่ีผูถื้อหน่วยไดรั้บจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือค าส่ังของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้
ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อผลประกอบการและมูลค่า
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผู ้ลงทุนได้ รวมถึงอาจท าให้ภาระภาษีของผู ้ถือหน่วย
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 6) ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เม่ือต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารท่ีพกัอาศยัลกัษณะน้ีแต่ละแห่งจะตอ้งมีการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ดูใหม่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ  เพื่อดึงดูด
ลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปี
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและ
อาคารท่ีพกัอาศัย ซ่ึงปกติจะด าเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบส าคัญของ
โครงการ ซ่ึงปกติจะด าเนินการทุกๆ 20 ปี โดยประมาณการปรับปรุงดงักล่าวจะด าเนินการเป็น
ส่วนๆ เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีต้องการปรับปรุงเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมจะ
เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับปรุง หรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีไดรั้บการรบกวนจากการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละคร้ัง ผูบ้ริหารโครงการจะมีการวางแผนเพ่ือให้
เกิดผลกระทบต่อลูกคา้น้อยท่ีสุดและจะตอ้งศึกษาผลกระทบต่อรายได ้และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
ทุกคร้ังก่อนด าเนินการ นอกจากน้ี ในระหว่างระยะเวลาท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละ
คร้ัง ผูเ้ช่ายงัคงต้องช าระค่าเช่าอตัราคงท่ีให้แก่กองทุนรวม เวน้แต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
ดงักล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย 

 7) ความเส่ียงเกี่ยวกับใบอนุญาต 

ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผูเ้ช่าไม่สามารถ
ด าเนินการเพ่ือให้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทั้งหมด) อาจจะท าให้มี
ผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ช่า กล่าวคือจะท าให้ผูเ้ช่าไม่สามารถประกอบกิจการด าเนินกิจการ
โรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) ต่อไปได ้และอาจท าให้ผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าให้แก่กองทุน
รวม และ/หรือ ท าให้รายไดข้องกองทุนรวมไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผูเ้ช่าไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ีภายใตสั้ญญาเช่าได ้ทั้งน้ี กฎเกณฑ์ หรือ ขอ้บงัคบัต่างๆ 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอต่อใบอนุญาต
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคตซ่ึงอาจจะท าให้การขอต่อใบอนุญาตล่าช้า หรืออาจจะไม่
สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าโดยน า
อาคารโรงแรม และ/หรือบ้านพัก(วิลล่า)บางส่วนหรือทั้ งหมดในโครงการมาด าเนินการหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ได ้เช่น อาคารท่ีพกัอาศยัแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถน าอาคาร
โรงแรม และ/หรือบา้นพกั(วิลล่า)ดงักล่าวแยกขายเป็นหลงัๆ ได ้
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8) ความเส่ียงจากการไม่สามารถตกลงในเง่ือนไขการต่อสัญญาเช่าหลังจากพ้นระยะเวลา 15 ปี     
แรก 

ในการท่ีกองทุนรวมและผูเ้ช่าไม่สามารถตกลงในเง่ือนไขการต่อสัญญาเช่าท่ีจะต้องมีการต่อ
สัญญาเช่าเม่ือสัญญาส้ินสุดในปีท่ี 15 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปีหลงัจากนั้น ในกรณีดงักล่าวอาจจะมีผล
ให้กองทุนรวมตอ้งด าเนินการเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว ก่อน
การลงทุนทางโรงแรมฯ จะจดัให้ผูบ้ริหารโรงแรม ให้สิทธิแก่บริษทับริหารโรงแรมรายใหม่ ท่ี
กองทุนรวมเห็นว่าเหมาะสม และแต่งตั้งเขา้บริหารโรงแรมทดแทนผูเ้ช่ารายเดิม ภายใตข้อ้ตกลง
และเง่ือนไขซ่ึงอาจไม่เหมือนเดิมในสัญญาบริหารโรงแรม แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม 

 9) ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

การท่ีผูเ้ช่าไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ีภายใตสั้ญญาเช่าได ้จะเป็นเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนรวมจะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าได ้ทั้งน้ีกองทุนรวมอาจจะตอ้งด าเนินการหาผูเ้ช่าราย
ใหม่ ถา้หากกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดภ้ายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจา
ตกลงกบัคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบบัใหม่โดยมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
ได ้กระแสรายไดข้องกองทุนรวมอาจหยุดชะงกัหรือลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

 10) ความเส่ียงจากการท่ีผู้เช่าและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหารโรงแรม 

 ผูเ้ช่าอาจมีความเส่ียงในการท่ีขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไม่สามารถจดัหาเงินทุนหมุนเวียนใน
จ านวนท่ีเพียงพอตามท่ีผูบ้ริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกบัการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของ
ผูบ้ริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตุให้ผูเ้ช่าผิดสัญญาบริหารโรงแรม  

 การยกเลิกสัญญาระหว่างผูบ้ริหารโรงแรมกบัผูเ้ช่าอาจเกิดขึ้นได ้หากผูบ้ริหารโรงแรมและ/หรือผู ้
เช่า ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ีภายใตสั้ญญานั้นๆ (หรือคู่สัญญา
อาจจะตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย) อันเป็นเหตุให้ผูเ้ช่าต้องหาผูบ้ริหาร
โรงแรมรายใหม่ถึงแมบ้ริษทัจดัการเช่ือว่าผูเ้ช่าจะสามารถหาผูบ้ริหารโรงแรมรายใหม่แทนไดใ้น
ระยะเวลาอนัควร เน่ืองจากมีผูบ้ริหารโรงแรมมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมี
ผูบ้ริหารโรงแรมรายอื่นหลายรายท่ีตอ้งการเขา้มาเป็นผูบ้ริหารโรงแรมน้ีอนัเน่ืองมาจากคุณภาพ
และสถานท่ีตั้งของโครงการ อยา่งไรก็ดี ในระหว่างท่ีเจรจาและติดต่อกบัผูบ้ริหารโรงแรมรายใหม่
นั้นกระแสรายไดข้องกองทุนรวมอาจหยุดชะงกัหรือลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

11) ราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 

หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจจะมีการซ้ือขายในราคาท่ีต ่ากว่าหรือสูงกว่าราคาท่ีเสนอขายคร้ังแรก ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั
หลายปัจจัย เช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย ์ความ
ตอ้งการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของนกัลงทุนในตลาด เป็นตน้ 
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 12) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับ หากมี
การจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมซ่ึงไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ไดค้  านวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงซ่ึง
กองทุนรวมจะไดรั้บหากมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 13) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง 

เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของปริมาณความตอ้งการ
ของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) ซ่ึงปริมาณความต้องการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) ขึ้นอยู่กบัปัจจัย
หลายประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น สภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ปริมาณ
ความตอ้งการของตลาด ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนน้ีจะขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายใน
ตลาดรอง นอกจากน้ี การท่ีกองทุนรวมมีขนาดการจดทะเบียนท่ีต ่ากว่า 2,000  ลา้นบาท อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนและราคาเสนอซ้ือ-ราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) อยา่งมีนยัส าคญั 

 14) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าของผู้เช่าซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(1)   ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของรายได ้

นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมจะน า โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ออกหาประโยชน์โดยการน าออกให้เช่าทั้ งโครงการภายใต้สัญญาเช่าท่ีมีสาระส าคัญ
เก่ียวกบัค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงท่ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสรุป
สาระส าคญัของสัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก และ ค่าเช่าแปรผนั 
ท่ีจะไดจ้ากผูเ้ช่า ภายใตสู้ตรการค านวณท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีผูเ้ช่าแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ท่ี ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศอย่างมีนัยส าคญั อาทิ ไข้หวดันก ไข้หวดั 
2009 โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นกรณีชั่วคราว กองทุนรวมจะใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาให้ ผูเ้ช่าอาจช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจ านวนท่ีน้อยกว่าอตัราค่าเช่า
คงท่ี 
หากเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกรณีถาวร กองทุนรวมและผูเ้ช่าจะ
เจรจากนัเก่ียวกบัคา่เช่าท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บ 

 ทั้งน้ีค่าเช่าในจ านวนท่ีกองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือเป็น
ค่าเช่าคา้งช าระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผูเ้ช่าช าระค่าเช่าดงักล่าวคืนให้แก่
กองทุนรวม ซ่ึงกองทุนรวมจะไดรั้บช าระค่าเช่าตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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ก. ค่าเช่าตามจ านวนท่ีก าหนดในสัญญา 
ข. ค่าเช่าคา้งช าระ (Accrued Unpaid Amount) 
ค. ค่าเช่าอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในสัญญา(ถา้มี) 
โดยทางกองทุนรวม มีก าหนดให้มีการคา้งช าระไดไ้ม่เกิน 60 วนั  โดยกองทุนรวมคิด
ดอกเบ้ียปรับตามอตัราดอกเบ้ียปรับตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2)   ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นซ่ึงอาจส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 ผูเ้ช่ามีรายไดห้ลกัจากการให้บริการห้องพกัของโรงแรม สมุยบุรี  บีช รีสอร์ท และบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ชบ้ริการ และรายไดท่ี้ผูเ้ช่าไดรั้บจากการให้บริการดงักล่าวย่อมส่งผล
โดยตรงต่อค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บภายใตสั้ญญาเช่าทรัพยสิ์น โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผนั
ซ่ึงค านวณตามสัดส่วนของรายไดท่ี้ผูเ้ช่าไดรั้บ 
หากในอนาคตการให้บริการห้องพกัในเกาะสมุยมีการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นโดยผูป้ระกอบการ
รายอื่น ไดก่้อสร้างโรงแรมขึ้นใหม่หรือปรับปรุงโรงแรมท่ีมีอยู่เดิมให้ดีกว่าโรงแรม สมุย
บุรี บีช รีสอร์ท ในบริเวณใกลเ้คียงกนักบัท่ีตั้งของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท อาจส่งผล
ให้ผูใ้ช้บริการของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีจ านวนเปล่ียนแปลงลดลงซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของผูเ้ช่า และต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวมในทา้ยท่ีสุด 

4.5 การลงทุนในอนาคต 

 ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษทัจดัการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพกัอาศยั  

ทั้งน้ี กองทุนรวมจะท าการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เพ่ือประโยชน์สูงสุดกบัผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม นอกจากน้ี การ
ลงทุนในอนาคตรวมถึงการลงทุนในโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต, และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวผูจ้ดัการกองทุนรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตก้ฎเกณฑ์ขอ้บังคบั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและตามรายละเอียดท่ีระบุในโครงการ 

5. นโยบายการกู้ยืมเงิน 

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการปรับปรุง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพท่ีดีหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนักองทุนรวมยงัไม่มีนโยบายในการกูย้ืมเงิน
ดงักล่าว 
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6.   หลักเกณฑ์การลงทุน 

           6.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

6.1.1 ตอ้งมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
   6.1.2    อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทนุตอ้งตั้งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเขา้ออกท่ีดีและเหมาะสมตามสภาพ 

 6.1.3 ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ก่อสร้างแลว้เสร็จและอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ไดห้รือ
หากเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ 
ณ วนัท่ีส านักงานอนุมัติให้บริษัทจดัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพยสิ์นช้ินแรก หรือ ณ วนัท่ีกองทุนรวม 
ลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินช้ินต่อไป  และในการค านวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งของโครงการ ทั้งน้ี  
สัดส่วนความคืบหนา้ของการก่อสร้างตอ้งไดรั้บการรับรองจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

6.1.4 ตอ้งเป็นการลงทุนโดยการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือโดยการได้มาซ่ึงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พ้ืนดิน โดยผู ้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมท่ีจะขาย ให้ เช่า หรือให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพยน์ั้น 

6.1.5 อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ   
เวน้แต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.6 อสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่เป็นท่ีดินว่างเปล่า  เวน้แต่จะแสดงไดว่้าจะเป็นประโยชนท่ี์จะส่งเสริมใหเ้กิด 
รายไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยข์องกองทนุรวม และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะไม่ท าสัญญาเช่าท่ีมีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดหนา้ท่ี 
มากกว่าหนา้ท่ีอนัเป็นปกติท่ีผูเ้ช่าพึงตอ้งกระท าเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง หรือท าสัญญาเช่าช่วง  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจาก 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งเป็นการเช่าจากบคุคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งเป็นการเช่าจากผูมี้สิทธิท่ีจะให้เช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้นได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์เช่าเป็น
ท่ีดิน  ท่ีดินนั้นจะตอ้งมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ให้แลว้ 

(2)   ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์หรือในกรณีท่ีเป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างท่ี
ผูใ้หเ้ช่ามิไดเ้ป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท า
ประโยชน์ บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรือ
บริษทัประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบคุคลดงักล่าว 
หรือในกรณีท่ีมิไดจ้ดัให้มีผูรั้บประกนัความเสียหายเพ่ือป้องกนัความเสียหายเช่นว่านั้น  บริษทัจดัการ
ตอ้งเปิดเผยความเส่ียงให้ผูล้งทุนทราบโดยตอ้งระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัผลประกอบการของกองทนุรวมหากผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้
สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชนบ์อกเลิกสัญญา 
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 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
หรือวนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนส าหรับกรณีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และด ารงอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสุดทา้ยก่อนส้ินอายโุครงการ หรือ 

(2)  กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.9 บริษทัจดัการจะถืออสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน 
ไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10  บริษทัจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

(1)  การประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนรวมท่ีมีต่ออสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน เพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกบักองทุนรวมอนัเน่ืองมาจาก
การเกิดวินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บประโยชน์ ทั้งน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2)  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม หรือ
ผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม ไดท้  าประกนัภยันั้นไวแ้ลว้  บริษทัจดัการสามารถท าประกนัภยั
ความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมอาจถูกไล่เบ้ียให้ตอ้งรับผิด 

(3)  การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ใหเ้อาประกนัตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ 
 ครอบครองในอสังหาริมทรัพยน์ั้น   

6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือจ าหน่าย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะลงทุนในราคาท่ีไม่สูงกว่า
ราคาท่ีเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ  และหากราคาท่ีจะลงทุนซ่ึงเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ
สูงกว่าราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าต ่าสุด เกินร้อยละ 10 ของราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่า
ดงักล่าว  บริษทัจดัการจะช้ีแจงขอ้เท็จจริงและเหตุผลท่ีลงทุนในราคานั้นในรายละเอียดโครงการและ
หนงัสือช้ีชวน 

(2)   การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทนุรวมไดม้าจากการลงทุน บริษทัจดัการจะกระท าโดยเปิดเผยและเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นส าคญั หากการขายอสังหาริมทรัพยมี์ราคาท่ีต ่ากว่าราคาท่ีไดจ้าก
รายงานการประเมินค่าสูงสุด เกินร้อยละ 10 ของราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว  บริษทัจดัการ
จะช้ีแจงขอ้เทจ็จริง และเหตผุลท่ีขายอสังหาริมทรัพย ์ในราคาดงักล่าวไวใ้นหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็น
สาระส าคญัเก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

 (3)   รายงานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตาม (1) และ(2) จะจดัท าขึ้นล่วงหน้าก่อนการ
ลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไดไ้ม่เกิน 6 เดือน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นใหม่หากภายในระยะเวลาดงักล่าวมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี
ท าการประเมินมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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6.1.12 การท าธุรกรรมกบับริษทัจดัการ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัจดัการจะ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจาก
 การลงทุนคร้ังแรก หากเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
 ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 29/2549 เร่ือง 
 การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์ในการ
 ป้องกัน ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการ
 รับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือการไดรั้บมติอนุมติัจาก ผู ้ถื อห น่ วยลงทุ น   น อกจาก น้ี  ห าก
 ธุรกรรมดงักล่าวเป็นการลงทุนกบับริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะ
 ด าเนินการไดต้่อเม่ือผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ว่าการลงทุน 
 ดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปท่ีมิได้มี
 ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษทัจดัการจะน าอสังหาริมทรัพยไ์ปแสวงหาผลประโยชน์ไดเ้ฉพาะการให้เช่าพ้ืนท่ีโดยตรง หรือ 
ให้เช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการอ่ืนเพ่ือน าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดัหาประโยชน์  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

  (1)  หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษทัจดัการจะน าอาคารดงักล่าวให้เช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการ 
โรงแรมเท่านั้น 
   (2)  หากเป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและมีการจดัหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบดว้ย เช่น  
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์ บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีและการให้เช่าเคร่ืองใช้อุปกรณ์ตกแต่งท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยตรงจากการให้เช่าพ้ืนท่ีนั้น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ รวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายไดท้ั้งหมดท่ีได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยน์ั้นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ    
(ข)  รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้ส านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี  
(ค)  หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าท่ีก าหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู ้ประกอบ 
กิจการรายอื่นน าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดัหาผลประโยชน์ หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และ
แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดด้ าเนินการดงักล่าว
แลว้เสร็จ 

 6.1.14 บริษทัจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยใ์ห้เกิดรายไดป้ระจ าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของ 
รายไดท้ั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีแรกและประจ าปีสุดทา้ยของปีท่ีส้ินอายโุครงการ หรือ 
(2) เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2   การลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
    บริษทัจดัการอาจลงทนุหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีเพื่อการบริหาร 
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สภาพคล่องของกองทุนรวม  
 (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
 (2)  ตัว๋เงินคลงั 
 (3)  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
  จดัตั้งขึ้นเป็นผูอ้อก 
 (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
 (5)  บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี หากเป็นบตัรเงินฝากท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนหรือ 
  การช าระเงินลงทุนอา้งองิกบัสินคา้หรือตวัแปรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ก่อนการลงทุน 
 (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจ 
 หลกัทรัพย ์หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
 โอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้  ้าประกนั ทั้งน้ี หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีการจ่าย 
  ผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอา้งอิงกบัตวัแปร ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 
 (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอื่น 
   ท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 
 (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปน้ี 

 (ก)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ 
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission  (IOSCO)  หรือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

 (ข)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีทรัพยสิ์นเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

       (ค)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นตา่งประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือผูล้งทนุทัว่ไป 
(10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีสินคา้หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีมิใช่ราคาหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ดชันี
ทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารแห่งหน้ี สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(11) หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืน่ใดท่ีมิใช่อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อืน่ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (4)(5)(6)(7)(8) 
(9)(10) และ (11) ท่ีนิติบคุคลใดนิติบุคคลหน่ึงเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย  
ผูค้  ้าประกนั หรือผูรั้บฝากเงิน ตอ้งมีมลูค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
เวน้แต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 
 (ข)  ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 (ค)  ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทุนรวม 
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การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นบัรวมตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกองทุนเพ่ือการ 
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนัโดยตอ้งเป็นการรับ อาวลั
แบบไม่มีเง่ือนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ียเตม็จ านวนอยา่งไม่มี
เง่ือนไข 

7. ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑ์ท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ ารอบปีท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือสอบ
ทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
จากก าไรสะสมได ้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น    

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีบญัชี 

บริษทัจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น  

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

บริษทัจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เง่ือนไขเพิม่เติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซ่ึง
หากเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการ
จ่ายในงวดถดัไปส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่ 
กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฏหมาย ไดมี้การ
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  
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7.2 วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1 ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี ช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล  ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย 

หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

7.2.2 บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และ
อตัราเงินปันผล ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละท าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท า
การทุกแห่งของบริษทัจดัการ และอาจประกาศ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  

7.2.3 บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7.1 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรืออตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด
ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวน้แต่ผูถื้อหน่วยประเภทบคุคลธรรมดา
จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทัจดัการเพื่อด าเนินการเป็นอยา่งอื่นภายใน 3 วนันบัจากวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

7.2.4 บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์
ตามท่ีอยูท่ี่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบไุวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน หรือน าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามท่ีแจง้ไว ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึ้น 
และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถา้มี) โดยบริษทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว
จากจ านวนเงินท่ีจะส่งให้ 

7.2.5 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอืน่ใด
 นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุ 

8. หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน   

8.1  กองทุนรวมมีขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหน 
 ดงัน้ี 

 8.1.1  บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมด  ยกเวน้เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
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(1)  เป็นบคุคลดงัต่อไปน้ีซ่ึงถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด   

  (ก)  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวม 
  เพ่ือผูล้งทนุทัว่ไป  
                    (ข)  นิติบคุคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล   
                                     (ค)  บุคคลอื่นใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(2)  เป็นบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทนุ
ดงักล่าว 

8.1.2  เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทนุรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

8.1.3  กองทุนรวมมีการลงทนุในอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะดงัน้ี กองทุนรวมตอ้งมีผูล้งทนุต่างดา้วถือ 
 หน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

(1)  ลงทนุเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 
(2)  ลงทนุเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ทั้งน้ี เม่ือค านวณพ้ืนท่ีห้องชุดท่ีกองทุนรวมลงทนุ 
รวมกบัพ้ืนท่ีห้องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกิน
ร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

8.2 ภายใต้บังคบัข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษทัจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้
 ถึงเหตดุงักล่าว   
(2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวม
ในจ านวนเสียงในการขอมติ   

 (3)  ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 (4)  แจง้ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนท่ีบคุคลดงักล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3      
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

8.3   ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี 
 จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบคุคลตามขอ้ 8.1.1(1) บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตดุงักล่าว  



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   41 
 

(2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด 
รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ 

(3)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(4)  แจง้ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

8.4 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า   1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามขอ้ 8.1.1(2) บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ในช่วงระยะเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน  แต่
ทั้งน้ีไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน 

 (1)  รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัจัดการรู้หรือ
 ควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 

 (2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคล
 ดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
 ทั้งหมด  

 (3)  จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบคุคลนั้น 

8.5 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่าผูท่ี้เคยเป็นเจา้ของหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย ์  
ผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกนั
เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามขอ้ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6  การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ  8.1 ถึงข้อ 8.5  ให้ เป็นไปตามประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าด้วยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล 

8.7 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษทัจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลง
กบับุคคลอื่น  อนัเป็นการปกปิดหรือ าพรางลกัษณะท่ีแท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

9.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนของ
โครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษทัจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน  30 วนันับแต่วนัจด
ทะเบียนกองทุนรวม  

 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   42 
 

10. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน  ทั้ งน้ี ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามข้อ 8 และหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน 

 ผู ้ถือหน่วยลงทุน ท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยัง  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนท่ีลงนาม โดยผูโ้อน
และผูรั้บโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะก าหนด การโอนหน่วย
ลงทุนให้มีผลบงัคบัและไดรั้บการรับรองเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบนัทึกรายช่ือผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  

 หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนด และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด 

10.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  ผู ้โอนเป็นผู ้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามท่ีนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ก าหนด 

11. การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
หากมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม 
จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ บริษทัจดัการจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนั 
เพื่อกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน ดงัน้ี 

11.1  ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกันในแต่ละคร้ัง  บริษทัจัดการต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

  ในการขอความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใช้จ่าย 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี  

11.2  เม่ือไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ี บริษทัจดัการจะน าทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และจะด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงัน้ี 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   43 
 

(1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้  
(2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการจะจ าหน่าย 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และใน
ระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ดงักล่าวก็ได ้

  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทนุรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการอาจจดัให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 12.1  องคป์ระกอบ 
12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งหรือถอดถอน

โดยบริษทัจดัการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (ก) ตวัแทนของบริษทัจดัการซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จ านวนไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 (ข) กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงบริษทัจดัการพจิารณา
แลว้เห็นว่าเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจอาคาร
ส านกังานและอสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือ 

 (ค) บริษทัจดัการเลือกกรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือครองหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ขึ้น
ไปของหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  

 ทั้งน้ี บริษทัจดัการสงวนสิทธ์ิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไม่ก็ได ้  

12.1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวมจะมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการท่ีพน้วาระไปแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีก นอกจากน้ี บริษทั
จดัการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได ้

12.1.3 หากต าแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง
แทนกรรมการท่ีว่างลงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ โดยให้มีเวลาอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าท่ีกรรมการผูอ้อกไป
นั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตอ้งมีหนา้ท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลายคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกใน
ความผิดทางอาญาใด ๆ 

12.1.5 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปล่ียนแปลงจ านวนคณะกรรมการ
ลงทุน 
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12.2  รูปแบบการตดัสินใจ 

12.2.1 การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุนคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุถึง 
วนั เวลา สถานท่ี และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
ฉุกเฉินไม่จ าเป็นตอ้งส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีท่ีไม่มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนได้
เขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ให้ถือว่ากรรมการลงทุนท่านดงักล่าวสละสิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม  

12.2.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรืออาจมีการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

12.2.3 องคป์ระชุม 

 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการลงทุนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ทั้ งน้ี โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จ านวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ท่ีเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลกัษณะการนั่งประชุม
รวมกนั หรือการประชุมทางโทรศพัท ์(Telephone Conference) ก็ได ้โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมจะด าเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี 
กรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง1 เสียง และกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเร่ืองนั้น 

12.2.4 มติของท่ีประชุม 

 กรณีจัดให้มีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดจากจ านวนกรรมการลงทุนท่ีเขา้ประชุม ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีไม่จัดให้มีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีท าขึ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดงักล่าว
จะตอ้งมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการลงทุน
ทั้งหมด โดยมติดงักล่าวอาจลงนามแยกกนัในมติฉบบัจริงของกรรมการแต่ละทา่น หรือลงนามร่วมกนัโดย
กรรมการทุกท่านในมติฉบบัจริงฉบบัเดียวกนั ทั้งน้ี กรรมการสามารถจดัส่งมติท่ีไดล้งนามแลว้มายงับริษทั
จดัการทางโทรสาร ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชน์จากส าเนามติท่ีลงลายมือช่ือโดยกรรมการซ่ึงส่ง
ทางโทรสารถึงบริษทัจดัการเป็นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการท่ีน าส่งมติทางโทรสาร
ดงักล่าวจะตอ้งน าส่งตน้ฉบบัของมติใหบ้ริษทัจดัการต่อไปเพื่อบริษทัจดัการจะเก็บรักษาตน้ฉบบัของมติท่ี
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ได้รับมาไวเ้ป็นหลักฐานท่ีบริษทัจดัการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกคร้ัง ให้กรรมการลงทุนซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 ทั้งน้ี หากมติเสียงข้างมากดังกล่าวหรือการด าเนินการตามมติดังกล่าวอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ตลอดจนค าส่ังใด ๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด และ /หรือ จรรยาบรรณ  
หรือเป็นเหตุให้บริษทัจดัการอาจเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมีสิทธิใชสิ้ทธิยบัย ั้งพิเศษ (veto 
right) โดยแจง้ให้คณะกรรมการลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ถือว่ามติดงักล่าวไม่มีผลผูกพนักบั
บริษทัจดัการ และคณะกรรมการลงทุนตอ้งพิจารณาแกไ้ขมติดงักล่าวโดยพลนั 

12.2.5 ประธานท่ีประชุม  

 ให้บริษทัจดัการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการท าหน้าท่ีเป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินการประชุม
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

12.2.6 รายงานการประชุม  

 บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไวท่ี้บริษทัจดัการ รวมทั้งจดัให้มีส าเนาเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั
จดัการในวนัและเวลาท าการของบริษทัจดัการ 

12.3  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตดัสินใจ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉยัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทุนรวม ดงัน้ี 

12.3.1 พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซ้ือ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

12.3.2 ด าเนินการอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ 

12.3.3 คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่น าไป เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ  ทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม  เวน้แต่จะมี
กฎหมายก าหนดโดยชดัแจง้ให้เปิดเผย หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไดถู้กเปิดเผย 

 ให้ผูล้งทุนทัว่ไปทราบแลว้ 

12.3.4 คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการปฏิบติัตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยู่แลว้และจะมีขึ้นในภายหน้า 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
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12.3.5 คณะกรรมการลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการประจ าวันของกองทุนรวม (เช่น ส่ังซ้ือขาย 
ตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ) และไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหน้าท่ีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม เวน้แต่ค่าเบ้ียประชุมกรรมการลงทุน โดยมีสิทธิไดรั้บตามท่ีจ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ
ท่านต่อการประชุมแต่ละคร้ัง เฉพาะในกรณีท่ีจดัให้มีการประชุมหรือในจ านวนอ่ืนใดตามมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

13. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 13.1  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทข์องผูดู้แลผลประโยชน ์

 ช่ือ   : ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ จ ากดั สาขากรุงเทพ 
ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 339 ถนนสุขมุวิท อำคำรอนิเตอร์เชนจ2์1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ                     
  กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-788-2000 

หรือบุคคลอื่น ท่ี มีคุณสมบั ติและไม่ มีลักษณะต้องห้ ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู ้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

 13.2  เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ 
บริษทัจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

13.2.1 เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีจะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

13.2.2 เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏิบติัผิดสัญญาหรือปฏิบติัผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูป้ฏิบติัผิดสัญญาหรือ
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม 
ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุน
รวม รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนผูดู้แล
ผลประโยชน์ดว้ย และในกรณีท่ีบริษทัจดัการเป็นผูป้ฏิบติัผิดสัญญาหรือปฏิบติัผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม  บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่าย และ/หรือ ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัผูดู้แลผลประโยชน์ ให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย 

13.2.3 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง
สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศค าส่ัง ระเบียบและข้อบังคบัดังกล่าว ทั้งน้ี 
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เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์  และผูดู้แล
ผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
90 วนั 

13.2.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 
วนั 

13.2.5 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ  ก  .ล .ต. เร่ือง 
คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขเหตุขาดคุณสมบติัดงักล่าวให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนันบัตั้งแต่
วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล .ต. และบริษทัจดัการจะแจง้การแก้ไข ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั
ท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี แกไ้ขเสร็จส้ิน  

 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้  าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษทัจดัการ
จะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. ภายใน 15 วนั
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แกไ้ข เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
แลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั้งน้ีเวน้แต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็น อยา่งอ่ืน  

13.2.6 หากผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุน หรือขอ้มูลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ี
ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเกิด
จากการท่ีบริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย   

13.2.7 เม่ือมีผู ้ใด เสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวกับผู ้ดูแล 
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือ (ข) เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ 
ประนอมหน้ี หรือผ่อนผนัการช าระหน้ี จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดท่ี
คลา้ยคลึงกนั ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ บริษทัจดัการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ีไดท้นัที 

13.2.8 เม่ือหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูดู้แลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงและแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป  บริษทัจดัการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ีไดท้นัที 

 ในทุกกรณีการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ก่อน
เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ก าหนดให้กองทุน
รวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ หมดหน้าท่ีลงตามเง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล
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ผลประโยชน์  ผูดู้แลผลประโยชน์นั้นตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอยา่งสมบูรณ์จนกว่าจะ
จดัการโอนทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าส่ัง
ของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็น เพื่อให้การโอน
ทรัพยสิ์น และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน และภายในเวลา
อนัสมควรท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ในกรณี ท่ี สัญญ าแต่ งตั้ งผู ้ ดู แลผลประโยชน์ ส้ิน สุดลงเน่ื องจากผู ้ดู แลผลประโยชน์ บอกเลิก สัญญ า  
หากบริษทัจดัการยงัไม่สามารถหาผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานไดภ้ายในวนัส้ินสุดสัญญาดงักล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์รายใหม ่โดยผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นั้นไดป้ฏิบติัหน้าท่ีจนถึงวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดส้ิ้นสุดการท า
หนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รวมทั้งค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงเน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์นับตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้

 ในกรณีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพยสิ์นทั้งหมดและ
เอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมาแทน หรือด าเนินการอย่างอ่ืนตามค าส่ังของบริษทั
จดัการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใด ๆ  ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพยสิ์นและ
เอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 

 13.3  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

ช่ือ   : ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็เอ จ ากดั สาขากรุงเทพ 
ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 339 ถนนสุขมุวิท อำคำรอนิเตอร์เชนจ2์1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ                     
  กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-788-2000 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาทรัพยสิ์นไวท่ี้ส านกังานของผูดู้แล
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งขึ้นหรือท่ีส านกังานของผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย  ์บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาโฉนดท่ีดิน  หรือ
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดและสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า 
หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกนัภยั ไวท่ี้ส านักงานของผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้

14. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี  

ช่ือ  :  นางอุณากร พฤฒิธาดา  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3257) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 
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ช่ือ  :  นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3442) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

ช่ือ  :  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล  (ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5339) 
ท่ีอยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี  โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

15. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
ท่ีอยู ่ : 44 ชั้น 16  ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 10330 
โทรศพัท ์ : 02-686 9500  
โทรสาร : 02-657 3167 

หรือ บุคคลอื่นท่ีไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหน่วยลงทนุ ทราบ 

16. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน   

บริษทัจัดการอาจแต่งตั้งบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นบริษทัจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลงั และบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ต่อไป รวมทั้งประกาศให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการและระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญั 

17. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน   

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้ งหรือยกเลิกการแต่งตั้ งผู ้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง รวมทั้งประกาศให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการและระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบเพื่อท า
หนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้ง
ปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้ 
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18. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 18.1 ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในคร้ังแรก 

บริษทัจดัการไดท้  าการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินค่าทรัพยสิ์น  ท่ีกองทุน
รวมจะลงทุนคร้ังแรกดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ   : บริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด ์คอนซลัแทน้ท ์จ ากดั 
ท่ีอยู ่  : 1340 ซอยอินทามระ 26/2  ถนนสุทธิสารวินิจฉยั  
    แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2693  9431, 0 2693 9454  
โทรสาร : 0 2693 7858 

ช่ือ   : บริษทั โปร แอพไพรซลั จ ากดั  
ท่ีอยู ่  : 90/348, 90/350 โครงการบุษราคมัเพลส ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แยก 18  
    แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์ : 0 2276 2626-9 
โทรสาร : 0 2276 2624-5 

18.2 การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมภายหลงัจากการลงทุนคร้ังแรก  

บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการ
ให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เพื่อท าการประเมินค่าและหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น  

โดยเม่ือมีการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบต่อไป เวน้แต่ ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมซ่ึงมีการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นก่อนการแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

19.   ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดเป็นท่ีปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลงั ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

19.1 ท่ีปรึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย เช่า หรือหาประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่า หรือการการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกท่ีปรึกษาของกองทุนรวมโดยท่ีบุคคลดงักล่าว
จะต้องมีหน้าท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ี
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เก่ียวขอ้งก าหนด ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษาให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ 

19.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจัดการเก่ียวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ให้กับกองทุนรวม บริษทัจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแต่งตั้ง
เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดยท่ีบุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าท่ี คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ี
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

19.3 ท่ีปรึกษาอื่นซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม หรือการ
จดัการกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นตน้ 

 
20.   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งนิติบุคคลอ่ืนใดเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหน้าท่ีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ /หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด ทั้งน้ีบริษทัจดัการจะ
ด าเนินการแจง้การแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยพ์ร้อมค ารับรองว่านิติบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตามท่ี
ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
อน่ึง เม่ือปรากฏว่าผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์าดคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมาย
อื่นใดท่ีเก่ียวข้อง หรือกระท าผิดหน้าท่ีหรือข้อก าหนดในสัญญาแต่งตั้ ง บริษัทจัดการจะท าการถอดถอนผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และมีหนงัสือแจง้การถอดถอนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยน์ั้นต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีถอดถอน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะมีหนังสือแจง้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

21. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

21.1 การขอรับหนังสือช้ีชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม  

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขาย จัดส่ง
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พร้อมกบัค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูท่ี้สนใจจะลงทุน และบริษทัจดัการจะจดั
ให้มีหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

 ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขาย ในวนัและเวลาท าการ  
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21.2  วิธีการ วันเวลา และราคาจองซ้ือหน่วยลงทุน 

 21.2.1 วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุน  

 ในกรณีการจองซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการ
กองทุนรวมคร้ังแรกให้กบัผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 250 ราย โดยแบ่งลกัษณะประเภทของผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1  บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ี เสนอขายทั้ งหมดให้แก่ผู ้จองซ้ือพิ เศษ   เจ้าของ ผู ้ให้ เช่า   ผู ้โอนสิทธิการเช่า และผู ้ให้ สิทธิใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  

(2) ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายทั้งหมด ให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป  

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือโดยผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 (ผูจ้องซ้ือทัว่ไป) บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ี
จะน าหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไป มาเสนอขายและจดัสรรให้กบัผูจ้องซ้ือพิเศษได ้และ
ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไป เหลือจากการจองซ้ือโดยผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือพิเศษ 
บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบั เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และ
ผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวได ้

 ในการจองซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ผูส้นใจลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใน
ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท่ี้  

1. บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 

2. ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการแลว้สามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

 ทั้งน้ี การจดัสรรดงักล่าวยงัคงขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของผูจ้องซ้ือพิเศษต่อไป 

 เง่ือนไขการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ ผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) ไดต้ามวนั เวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน โดยจะตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
มูลค่าไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมทวีคูณของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) 

(2) ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือให้แก่บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและใบ
จองซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน 

(3) กรณีมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษทัจดัการจะจดแจง้ช่ือผู ้
ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือ
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แรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูจ้องซ้ือหน่วยลงทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ดีหาก
ผูจ้องซ้ือประสงคเ์ป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

(4) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเร่ืองของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ 
และภาษีต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(5) ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน กับบริษทัจัดการ 
จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

(6) เน่ืองจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจ้อง
ซ้ือจะตอ้งแจง้ความประสงคว่์าจะให้น าหน่วยลงทนุท่ีไดรั้บการจดัสรรจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนฝากไว ้ณ ท่ี
ใด โดยผูจ้องซ้ือสามารถเลือกท่ีจะ 

- ฝากไวท่ี้บริษทันายหน้าค้าหลกัทรัพยท่ี์ตนมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะน าหน่วยลงทุนท่ีได้รับการ
จดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผู ้
จองซ้ือนั้น ๆ หรือ 

- ฝากไวก้บันายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ ซ่ึงจะน าหน่วยลงทุนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษัทศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในนามของบุคคลท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากบริษทัจดัการเพ่ือผูจ้องซ้ือ 

21.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือโดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลก
เงินธนาคาร หรือค าส่ังหักบัญชี ธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีตาม
วนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดไว ้เพ่ือการรับช าระเงินซ้ือ  หน่วย
ลงทุน โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้องซ้ือลงบนดา้น หลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน 

 กรณีจองซ้ือดว้ยวิธีอื่นท่ีมิใช่เงินสด ผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีให้ บริษทัจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดก่้อน
ระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรกจะส้ินสุดลง 

(2)  หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผู ้จัดจ าหน่าย หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับการจองซ้ือ
 หน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูจ้องซ้ือแลว้ บริษทัจดัการ  ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) จะออกส าเนาใบจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคารซ่ึงไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ีจองซ้ือ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม บริษทัจดัการจะถือว่าผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท าการจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้

 ในกรณีท่ีวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดน้ั้นเป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีลว่งเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือรายนั้น 
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 ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต ์หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้องซ้ือบริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือรายนั้น 

(4)  ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเตม็ค่า จะหกั
กลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้

(5)  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดท้  าการจองซ้ือหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน แลว้จะ
เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทั
จดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(6)  บริษทัจดัการจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการจองซ้ือหน่วยลงทนุเก็บรักษาไวใ้นบญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดไว้
เพื่อการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงดอกผล (ถา้มี) ในช่วงดงักล่าวทั้งหมด จะน าเขา้เป็นผลประโยชน์
ของกองทนุ 

21.4  การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้ บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุให้แก่ผูจ้อง
ซ้ือหน่วยลงทุน และให้การอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมส้ินสุดลง หากปรากฏเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือไดไ้ม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย 

(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่านอ้ยกว่าห้าร้อยลา้นบาท 

(4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(5) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนต่างดา้วเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 บริษทัจดัการแจง้ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณีตามขอ้ (1) – (6) ภายใน 15 วนันับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจากการ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนั้ นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง ให้บริษทัช าระ
ดอกเบ้ียตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการ
ช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

 หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการสามารถยติุการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขาย
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หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
นั้นส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานทราบ และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
เงินท่ีได้รับจากการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัท่ีการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมส้ินสุดลง หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการ
เอง ให้บริษทัจดัการช าระดอกเบ้ียตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้น
จนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถว้น 

21.5  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนนั้น มีผลท าให้ จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

(2)  กรณีท่ีบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน ประสงคจ์ะ
จองซ้ือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหนjวยลงทุนท่ีเสนอขาย เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด 

(3)  กรณี เอกสารห รือข้อมูล ท่ีบ ริษัทจัดการได้ รับจากผู ้จองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น 
จริงหรือไม่ครบถว้น 

(4)  กรณีบริษทัจดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น 
 การฟอกเงิน เป็นตน้ 

(5)  ในกรณี ท่ี  บ ริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุน  อาจมีมูลค่ ารวมกันแล้วไม่ ถึง 
ร้อยละ 75  ของมูลค่าเงินท่ีกองทุนระดมทุนได ้  หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนอาจจะ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6)  บริษทัจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร  
เช่น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน   ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนเป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษทัจดัการเป็นหลกั 

(7) กรณีท่ีมีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดท่ีตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของหน่วยลงทุนท่ีออกขาย
ทั้งหมด เวน้แต่เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

21.6  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี 

 ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการมาก่อนจะตอ้งเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปืดบญัชีกองทุน 
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และ/หรือบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) จนครบถว้น 

 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีๆ ไป (บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร) 

21.7 เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน 

 ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอยา่งอ่ืน  

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ 
-  ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง (เฉพาะกรณีชาวต่าง ประเทศ) หรือเอกสารอื่นใดท่ี

บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.  กรณีนิติบุคคล 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ี มี การมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัร

ประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ อน่ึง หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการ เป็น ฉบบัส าเนา 
เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองโดยผูม้อบอ านาจดว้ย และ 

-  บตัรตวัอย่างลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนด
เพ่ิมเติมในอนาคต 

3.  กรณีบุคคลต่างดา้ว 

-  เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างดา้ว และ ถ่ินท่ีอยูแ่ละ/หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการ
จะเห็นสมควร 

หมายเหต ุ

-  กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั 
-  ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งให้การรับรองว่ายินยอมท่ีจะผกูพนัตามข้อตกลง และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีไดร้ะบุไว้

ในโครงการน้ี และ/หรือตามประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดป้ระกาศก าหนด ทั้งท่ีไดมี้อยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ 
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21.8  การซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ภายหลงัจากบริษทัจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 เม่ือน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถท าการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุน ไดโ้ดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์

 ในกรณีของผูล้งทุนต่างดา้วทางบริษทัจดัการ ในฐานะนายทะเบียน มีขั้นตอนการควบคุมดงัน้ี 
1. การตรวจสอบหนงัสือเดินทาง  
2. ออกใบหุ้น  เลขท่ี จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นให้แก่ผูล้งทุนต่างดา้ว 
3. กรณีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพยฯ์ หากมีการโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนทราบ 
4. กรณีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือมีการซ้ือขายทางตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าเร่ืองสรุปมาให้นายทะเบียนเพื่อ

ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลและตรวจสอบสัดส่วนการถือหุ้นของผูล้งทุนต่างดา้ว 
 

22. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะตอ้ง
จดัสรรไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(2) หากผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 จองซ้ือไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมดบริษทัจดัการหรือ
บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิท่ีจะน าหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือออกจดัสรรให้ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2  

(3) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 จะท าโดยใชห้ลกั "Small Lot First" โดยหากผูจ้องซ้ือท าการจอง
ซ้ือมากกว่า 1 ใบจองซ้ือต่อ บริษทัจดัการ บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิพิจารณาน าใบจองซ้ือดงักล่าวมารวมกนัและจัดให้เหลือเพียงใบจองเดียว โดยใช้
หลกัการจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซ้ือต ่าสุดก่อน หลงัจากนั้นจึงจะจดัสรรเพ่ิม
เป็นทวีคูณของ 1,000 บาทให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ วน
เป็นรอบๆ  จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการท่ีเปิดเสนอขายซ่ึงไม่รวมถึงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู ้
ลงทุนกลุ่มท่ี 1 จองซ้ือ  หากในการจัดสรรเพ่ิมทุก 1,000 บาท ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 
ดงักล่าวทุกรายในรอบใด บริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 
ตามหลกัเกณฑสุ่์มตวัอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

(4) ในกรณีท่ีมีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 เป็นจ านวนมาก จนบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไม่สามารถ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซ้ือต ่าสุดได ้บริษทัจดัการหรือบริษทัจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ตามหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร์  
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(5) ผูจ้องซ้ือรับรองท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีจองซ้ือหรือน้อยกว่าท่ีจองซ้ือไวต้ามจ านวนท่ีได้รับการ
จดัสรรจากบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร 

(6) อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามใบจองซ้ือหน่วยลงทุนใน
กรณีท่ีบริษทัจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นทนัทีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรรหน่วยลงทุนของ ผู ้
 จองซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

  เง่ือนไขเพิม่เติม  

  บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผูล้งทุนต่าวดา้วเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุน
 ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์น
 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) มีการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 
(2) มีการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ทั้งน้ี เม่ือค านวณพ้ืนท่ีห้องชุดท่ีกองทุนรวมจะลงทุน
รวมกบัพ้ืนท่ีห้องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 
ของพ้ืนท่ีห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น  

การจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกทัรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ีสน. 25/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

23. การเพิม่เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1  บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเ้ม่ือมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทนุในอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม หรือเพื่อด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการ
ลงทุนให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ 

23.2 ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุดงัน้ี 
(1)  ขอมติในเร่ืองวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน จ านวนหน่วยลงทนุและจ านวนเงินทนุ 

จดทะเบียนท่ีจะเพ่ิม วิธีการก าหนดราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทนุ  โดย
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
(1.1)  กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ทั้งน้ี องคป์ระชุม
ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25  ราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมด และจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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(1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งน้ี การนบัคะแนนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงของผู ้
มีส่วนไดเ้สียดงัต่อไปน้ี 
(ก)  เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทนุรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม กรณี

เป็นการเพ่ิมเงินทุนเพ่ือซ้ือ เช่า หรือไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม   
(ข)  เจา้ของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีกองทุนรวมเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทนุรวม กรณี

เป็นการเพ่ิมเงินทุนเพ่ือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ 
 (ค)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขายให้กบัผูล้งทนุเฉพาะเจาะจง

กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมให้กบัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 
(ง)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวมในเร่ืองท่ีขอมติ 
(จ)  บคุคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แลว้แต่

กรณี 
ในกรณีท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมบางราย  หากผูถื้อ 
หน่วยลงทนุมีมติคดัคา้นรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทั
จดัการจะไมด่ าเนินการให้มีการเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักล่าว   

(2)  ขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนตามท่ีได้รับมติจาก 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
 ทั้งหมด 

 23.3  เม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 22.2 แลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งจดัส่งร่างหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย 
   หน่วยลงทนุเพ่ิมเติมให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   
 (2)   จดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสือช้ีชวน 
 (3)   จดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทนุของ 
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 

 23.4 ในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
  เพ่ิมเติม  หากบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  หากบริษัทจัดการยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษทัจดัการจะแจง้เร่ืองขา้งตน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 
14 วนันับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง  บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5  ต่อปีนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น  
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(2)  หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว้บริษทัจดัการ
จะลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดย
การลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนท่ีมีการเสนอขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสัดส่วน
ของราคาท่ีเสนอขายและเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้แลว้เสร็จโดย
ไม่ชกัชา้ 

24. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   
 ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัต่อไปน้ี  บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจใน
 การจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม  

 (1) กองทุนรวมมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์    
 (2) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือสอบ

ทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น  
 (3) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุน และด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)   ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวมิให้หกัออกจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 

(2)   ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ี
ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) จดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทัจดัการและรายงาน
ประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลดังกล่ าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละคร้ัง 
(ค) วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 

25. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจร้องขอ
ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ บริษทัจดัการเพื่อให้ออกใบหน่วยลงทนุ ตามขอ้25.2 (4) (4.1) 

25.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

1)  โครงการจะใชร้ะบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท า
การบนัทึกช่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทนุท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทนุเรียบร้อยแลว้ เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ" และ "ใบจองซ้ือ
หน่วยลงทนุ" เม่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 
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2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการน าหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือหรือของบุคคลท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการเพ่ือผูจ้องซ้ือ ท่ีมีอยู่กบับริษทัสมาชิกของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ตามท่ีผูจ้องซ้ือแสดงความจ านงไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน 

3)  ในกรณีของการน าหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือผา่นนายหนา้คา้หลกัทรัพย(์Broker) หรือการ
น าหน่วยลงทนุฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีไดรั้บแตง่ตั้งจากบริษทัจดัการเพ่ือผูจ้องซ้ือนั้น นายหนา้คา้
หลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าวจะเป็นผูอ้อกหลกัฐานต่างๆ เพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั
ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง 

4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทัจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน โดยผูร้้องขอจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี :- 

 (4.1) กรอกรายละเอียดในใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(4.2) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 24 "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม" 

(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
กรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะ
ให้ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น 

(4.4) ใบหน่วยลงทุนท่ีออกให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดซ่ึงจะระบุ
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัท
จดัการและประทบัตราส าคญั หรือจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันายทะเบียนหน่วย
ลงทุน และ/หรือใชเ้คร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้ท าได ้

26. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี 
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 26.1   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.1.1 สิทธิในการด าเนินการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื่น
ใดท่ีเก่ียวขอ้ง และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ์การลงทุน ขอ้จ ากดัการลงทุน และโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติั รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ท่ีไดท้  าขึ้น ตลอดจนขอ้ผกูพนัตามใบจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีท าไวก้บัผูถื้อ
หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 
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26.1.2 สิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค  าส่ัง หรือหนงัสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได ้ประกาศ ก าหนด 
และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัต่อขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี 

26.1.3 สิทธิในการลาออกจากการท าหน้าท่ีเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมให้กบักองทุนรวมรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษทัจดัการ และ/หรือเลิกโครงการ  

26.1.4 สิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการลงทุน 
หรือการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ท่ีขดัต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษทัจดัการ
อาจเสียช่ือเสียง หรือไดรั้บความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

26.1.5 สิทธิในการด าเนินการจดัการ ในกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษทัจดัการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอื่นมารับ
หนา้ท่ีไดภ้ายในก าหนดเวลา 90 วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามท่ีก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการ
เปล่ียนบริษทัจดัการ)  

-  สิท ธิในการด าเนินการให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ก าหนด อนุมัติ เห็นชอบ 
ผอ่นผนั และ/หรือส่ังการ 

-  สิท ธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เป ล่ียนแปลงโครงการ ให้ เป็นไปตามการส่ังการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายและ/หรือในกรณีท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลง แกไ้ข  เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด อนุมติั เห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือส่ังการเป็นอยา่งอ่ืน 

-  สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามท่ี
เห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

-  สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไวซ่ึ้งสิทธิและ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง 

26.1.6 สิทธิในการส่ังให้ผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) แกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แล
ผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 

26.1.7 สิทธิอื่นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

26.1.8 จดัให้มีขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ รวมทั้งเขา้ท าสัญญาต่าง ๆ ในนามของกองทุน
รวม ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

26.1.9 จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนังสือช้ีชวนท่ีเป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปน้ี 
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(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดั
ให้มีหนงัสือช้ีชวนให้แก่ผูล้งทุน และจดัส่งเอกสารดงักล่าวผา่นระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือ
ช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้บริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั
ท่ีผูล้งทุนควรทราบพร้อมกบัใบจองซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูท่ี้สนใจจะลงทุน และจดัให้มีหนงัสือช้ีชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการไว  ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจัดการและ  ณ สถานท่ีติดต่อของบริษทัจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผูท่ี้สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 

(3) เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลง บริษทัจดัการจะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไว ้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนา
ให้เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบหลงัจากท่ีกองทุนรวมไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือหลงัจากวนัท่ีไดมี้
มติให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

26.1.10 ยื่นจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

26.1.11 ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

26.1.12 น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหาผลประโยชน์ การซ้ือ 
เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ส่ังโอน และเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์หรือ
ทรัพยสิ์นอื่นท่ีลงทุนไวต้ามนโยบาย วตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนดในโครงการ โดย
เป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

26.1.13 ตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด โดยวิธีการด าเนินการเป็นไปตาม ”
หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน” 

26.1.14 จดัสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

26.1.15 จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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26.1.16 จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

26.1.17 จดัให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

26.1.18 ด าเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ และน าทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมไปฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.1.19 จดัให้ไดม้าซ่ึงรายไดแ้ละผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินไดแ้ละผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บั
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.1.20 แต่งตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) เพื่อใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ หรือการ
จดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุน   เพ่ือประโยชน์ในการ
จดัการกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัแตง่ตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญากบับุคคลดงักล่าว 
และจะจดัส่งส าเนาสัญญาให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสัญญาดงักล่าว 

26.1.21 แต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทั้ งน้ี  ผู ้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.22 แต่ งตั้ งผู ้บ ริหารสินท รัพย์สภาพคล่องเพื่ อ รับผิดชอบ เก่ียวกับการจัดก ารลงทุนในสินทรัพย ์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยส์ภาพคล่องตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.23 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจไดแ้ก่บริษทัจดัการ) และจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไวซ่ึ้งทะเบียนของผูถื้อหน่วย
ลงทุน 

26.1.24 แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น เพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด เพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม พร้อมทั้งแจง้และจดัส่งส าเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการ
สอบทานการประเมินค่า พร้อมดว้ยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั 
และให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าว 

26.1.25 แต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

26.1.26 จัดให้ มีผู ้สอบบัญชีของกองทุนรวม  ซ่ึ งมีคุณสมบั ติและไม่ มีลักษณะต้องห้ ามตามข้อก าหนด 
แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี และแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเม่ือจดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งและจดัท า
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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26.1.27 แต่งตั้งบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อท าหน้าท่ีจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผู ้
โอนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่ม
บุคคลเดียวกนั 

26.1.28 แต่งตั้งบคุคลอ่ืนใดเพ่ือท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนรวม (ถา้มี) อาทิ ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นต่าง ๆ ผูจ้ดัท าประมาณการ ผูต้รวจรับอาคาร ผูดู้แลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็น
ตน้ 

26.1.29 จดัส่งหนังสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันับแต่วนัท่ีลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจดัให้มี
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและส านักงานใหญ่
ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีลงทุน  หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนงัสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งน้อย
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.1.30 จดัส่ง เอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม  

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์และสัญญาซ้ือ เช่า รับโอนสิทธิ
การเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

(2) สัญญาเป็นหนงัสือท่ีแสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวด้วย รวมทั้ งจัดให้มีข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัและส านักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีลงทุน หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อให้ผู ้
ลงทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสือสรุปข้อมูลตอ้งมีสาระส าคญัอย่างน้อยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.1.31 จดัส่งส าเนาสัญญาดงัต่อไปน้ีให้ผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) สัญญาแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสัญญาหรือนบัแต่วนัแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์ ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้ งผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี 

(2) สัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) และสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษา (ถา้มี) ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท าสัญญาดงักล่าว 

26.1.32 รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ ส่ังให้ผูมี้หน้าท่ีต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ท่ี
ปรึกษา ผูคุ้มงานก่อสร้าง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ี
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ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามท่ีคณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผูมี้
อ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

26.1.33 ด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามท่ีเห็นสมควร 

26.1.34 ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษทั
จดัการ 

26.1.35 ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทนุรวมไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัตามขอ้ 26.1.29 ให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีซ้ือ เช่า 
จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทนุรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

26.1.36 ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แลว้แต่กรณี และจดัให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าดงักล่าว  พร้อมทั้งประกาศ
มูลค่าดงักล่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั และตลาดหลกัทรัพยร์วมทั้งปิดประกาศไวใ้นท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และส านักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั้งการ
เปิดเผยช่ือ ประเภท และท่ีตั้งอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนดว้ย  

26.1.37 ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด  ๆ เกิดขึ้นภายหลงัจากวนัท่ี
ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญั  ภายหลงัจากผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองการค านวณดงักล่าว โดยจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลตามข้อ 26.1.38 และหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลงัจากวนัท่ีมีการ
เปิดเผยตามขอ้ 26.1.36 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดยพลนั 

26.1.38 จดัท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้นการ
ลงทุนและมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด รวมทั้งจดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ือ
อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนั ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี  โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

26.1.39 ด าเนินการเพ่ิมเงินทุน และลดเงินทุนตามหวัขอ้ “การเพ่ิมเงินทุนและการลดเงินทุนของ “กองทุนรวม”  

26.1.40 ด าเนินการฟ้องร้อง หรือแกต้่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อ
กระท าการดงักล่าว 

26.1.41 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัทรัพยสิ์น สิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนท่ีกองทุน
รวมถือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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26.1.42 เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ ตามหัวขอ้ “การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

26.1.43 ยกเลิกกองทุนรวม ตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

26.1.44 แต่งตั้ งผู ้ช าระบัญ ชีกรณี เลิกกองทุนรวม  เพื่ อท าหน้ าท่ี รวบรวมและแจกจ่ ายท รัพย์สินให้แ ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนตามแต่จ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีให้เสร็จส้ิน และแจง้
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบ 

26.1.45 ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

26.1.46 ปฏิบติัการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษทัจดัการไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้เปล่ียนบริษทัจดัการ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยท่ีหากสาเหตุ การเปล่ียน
บริษทัจดัการนั้น มิไดเ้กิดจากความผิดพลาดหรือการประกอบหน้าท่ีบกพร่องอย่างร้ายแรงอนัเกิดจากบริษทั
จดัการโดยตรงแลว้ และบริษทัจดัการบริหารกองทุนรวมยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน
ดงักล่าว บริษทัจดัการมีสิทธิเรียกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีของปี
ล่าสุดตามระยะเวลาท่ีไม่ครบ 5 ปี  

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุหรือมีการ
แกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัประกาศ ค าส่ัง ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพ่ิมภาระหนา้ท่ีแก่บริษทัจดัการ และ
บริษทัจดัการไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีต่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ท่ีในการจดัการ
กองทุนรวมต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงคท่ี์จะรับหนา้ท่ีต่อไป โดยบริษทัจดัการจะน าเสนอบริษทัจดัการท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์ และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ เวน้แต่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุแสดงความประสงคท่ี์จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่เอง ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการ
แต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค ์หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การด าเนินงาน 
การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (การ
เปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใดอนัจะ
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มีผลให้บริษทัจดัการไม่ประสงคท่ี์จะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการ
จดัการกองทุนรวมต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไปโดยบริษทัจดัการจะน าเสนอบริษทัจดัการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
กฎหมายหลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่
ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ เอง ทั้ งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้อง
ด าเนินการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(4) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม ซ่ึงมี
ผลให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีบริษทัจดัการไดต้่อไปบริษทัจดัการจะยงัคงไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการอตัรา
ท่ีระบุไวใ้นโครงการจนถึงวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบริษทัจดัการ 

 ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการไดท้  าการบอกกล่าวการลาออกจากการ
เป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้น้ีจนครบถว้น แต่กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั้งบริษทัจดัการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าท่ีไดภ้ายใน 120 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดท้  าการบอกกล่าว 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ  

26.2   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.2.1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ท่ีท าขึ้นกบับริษทัจดัการ 

26.2.2 ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนขอ้
ผูกพนัท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใตบ้ทบญัญติัในมาตรา 125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หาก
บริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตาม ให้แจง้บริษทัจดัการโดยทนัที  

26.2.3 จดัท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทัจดัการกระท าการหรืองด
เวน้กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัในมาตรา 
125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

26.2.4 เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ  
ผูดู้แลผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของลูกค้าอื่น ๆ ภายใตก้ารดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแล
การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

26.2.5 ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยจ์ากบริษทัจดัการ  

(2) ทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจตราคร้ังก่อนแลว้เสร็จ  

26.2.6 บนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจตราให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริง
ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

26.2.7 แจง้ให้บริษทัจดัการทราบภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวมช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั 

26.2.8 แจง้ให้บริษทัจดัการจดัให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หม่โดย
พลนั เม่ือผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด  ๆ เกิดขึ้นอนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

26.2.9 ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.2.10 ให้ความเห็นชอบในการท่ีบริษทัจดัการจดัให้มีการประกนัวินาศภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน ์

26.2.11 ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

26.2.12 ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บรักษาโฉนดท่ีดินหรือเอกสาร
แสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น หนังสือกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอ่ืนใด      ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และในกรณี
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในอสังหาริมทรัพยน์ั้น เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญา
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้
ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ได ้หรือบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

26.2.13 รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวข้างตน้เก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทุนรวม เพื่อให้
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.2.14  รับรองความถูกต้องของการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการไดค้  านวณไวแ้ล้ว ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่า การค านวณดงักล่าว
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

26.2.15  จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปน้ีให้บริษทัจดัการ 

(1) รายละเอียดเก่ียวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกส้ินวนัท าการท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 
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(2) รายงานเก่ียวกบัเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพยท์ุกส้ินวนัท า
การ 

(3) รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีค่าซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีค่าขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

26.2.16 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการค านวณและจดัท ารายงานตามขอ้ 26.2.14 และ ขอ้  26.2.15 ขา้งตน้ 
ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะใชข้อ้มูลซ่ึงไดจ้ากบริษทัจดัการหรือบุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

26.2.17 รายงานท่ีไดรั้บรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 26.2.14 และรายงานท่ีไดจ้ดัท าโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 26.2.15 ขา้งตน้ให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการ หากบริษทัจดัการ
มิไดท้กัทว้งภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

26.2.18 ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนและ/หรือฟ้องร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุทุกคน หรือ
เม่ือไดรั้บค าส่ังจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้
ผูดู้แลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้

26.2.19 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งผูช้  าระบญัชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามอตัราท่ีจะไดต้กลงกนัและจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือไดรั้บแจง้การแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีจากบริษทัจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอื่น ๆ ของ
กองทุนรวมแก่ผูช้  าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทุนรวม 

(2) ดูแลรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม จนกว่าการช าระบญัชีจะเสร็จส้ิน 

(3) ดูแลให้ผูช้  าระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ในกรณีท่ีผูช้  าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตราดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์
จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตามสมุดทะเบียนเม่ือไดรั้บค าส่ังจากผูช้  าระบญัชี 

26.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพยสิ์นของกองทนุรวม รับเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของกองทุนรวม และ
น าเขา้ฝากในบญัชีออมทรัพยแ์ละ/หรือบญัชีทรัพยสิ์นของกองทนุรวมตามค าส่ังของบริษทัจดัการ 

26.2.21 จ่ายค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามค าส่ังของบริษทัจดัการ  

26.2.22 มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.2.23 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

26.2.24 รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษทัจดัการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับบริษทัจัดการ และ/หรือกองทุนรวม จากการท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท า หรือละเวน้การ
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กระท าภายใตสั้ญญา หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และซ่ึงเกิดขึ้น
จากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระท าตามหน้าท่ีโดยเจตนาทุจริตของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ลูกจา้ง บริวารหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท างานให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ ความเสียหาย
ดงักล่าว รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ในขั้นตอนการขออนุมติั
ภายในของผูดู้แลผลประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการภายใตสั้ญญา หรือ
ตามโครงการจดัการกองทุนรวม 

26.2.25 ตกลงให้ผูแ้ทนของบริษทัจดัการรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือผูส้อบบญัชีของกองทุน
รวมเขา้ตรวจนบัทรัพยสิ์น หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนรวมท่ีเก็บรักษาไวห้รืออยู่
ในความครอบครองของผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผูดู้แลผลประโยชน์ 
และให้ความร่วมมือใด ๆ แก่บริษทัจดัการในการด าเนินการตามท่ีก าหนดในสัญญา หรือในโครงการ
จดัการกองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่าง  ๆ ตามท่ีบริษัทจัดการ ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูมี้
อ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

26.2.26 รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบักองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละเวน้กระท าโดย
ทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัควร หรือโดยเจตนาของผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือเจา้หนา้ท่ี พนกังาน ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบติั
ตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ 

26.2.27 ตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวม และให้ความเห็นและค ารับรองรายงานการประเมินของบริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุน ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์น
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการกองทุนรวมและเห็นว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีธรรมเนียมทางการคา้ปกติ
เสมือนการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’ s length transaction)  

26.3   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) 

ท่ีปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.3.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้ค  าปรึกษาท่ีไดต้กลงกนั 

26.3.2 ให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในอสังห าริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

26.3.3 ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวมและตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมของท่ีปรึกษา ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาราย
ใหม่ บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษารายใหม่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษารายใหม่ และจะจดัส่งส าเนาสัญญาให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท า
การนบัแต่วนัท าสัญญาดงักล่าว  
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26.4   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

26.4.1 ไดรั้บค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมตามสัญญาการจา้งท่ีท าขึ้น
ระหว่างบริษทัจดัการกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

26.4.2 ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวนัให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และท า
รายไดแ้ก่ทรัพยสิ์นตลอดเวลา รวมทั้งบริหารอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

26.4.3 จดัเก็บรายรับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

26.4.4 ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวม 

26.4.5 ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

26.5   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

26.5.1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพยสิ์น หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมตาม
สัญญาท่ีท าขึ้นระหว่างบริษทัจดัการกบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

26.5.2 ท าหนา้ท่ีในการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

26.6   สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

26.6.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหน้าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้ค  าปรึกษา
ทางการเงินท่ีไดต้กลงกนั 

26.6.2 ให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพยสิ์น รวมถึงการเพ่ิมเงินทุน  

26.6.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

27. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
  27.1  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

                รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 
   (1)   ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
         -  ในการเสนอขายคร้ังแรก   :             ไม่มี 
          -  ในการเพ่ิมเงินทุน   :             ไม่มี 

(2)   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  :             ไม่มี 

   (3)   ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน   :    ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 
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(4)   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร   :                            ไม่เกิน 100 บาทต่อรายการ 
       แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ   

      (5)   อื่น ๆ (ระบุ)  : ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งก ารจ าน าห น่วย
 ลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตรา
 ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วย
 ลงทุนก าหนด 

 ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น  ๆ  ท่ี ผู ้ ถื อห น่ วยล งทุ น ข อให้
 บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ด า เนิ น ก ารให้ ผู ้ ถื อ ห น่ วยล งทุ น เป็ น ก ร ณี
 พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจ่ายจริง 

 27.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00  ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(2)  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมได้ เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ ในอตัราไม่เกิน 30,000 บาทต่อคร้ัง 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(4)  ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
ตามจ านวนท่ีเกิดขึ้นจริงตามท่ีระบุในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม 

(5)  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทนุรวม 
 (5.1) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษารายปี 
  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 (5.2) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 
  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าการซ้ือ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 
 (5.3) ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทนุรวม เช่น ค่าท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าท่ี

 ปรึกษาผูคุ้มงานก่อสร้าง ค่าจา้งวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นตน้ ตามท่ีจ่าย
 จริง 

(6) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ก) กรณีท่ีเสนอขายคร้ังแรก : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจ านวนเงินท่ีระดมทุนได ้
 ข) กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุน : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจ านวนเงินท่ีระดมทุนไดใ้นแต่ละคร้ัง 
  ค) กรณีอื่นๆ : ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ั้งน้ีจะไม่เกิน 100,000 บาทตอ่ปี 
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(7)   ค่าเบ้ียประกนัภยั 
  ช าระตามอตัราและวิธีการตามขอ้เสนอท่ีไดต้กลงกนัระหว่างบริษทัจดัการกบับริษทัประกนัภยั 

(8)   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน 
ตามท่ีจ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 15,000 บาทต่อท่าน ต่อการประชุมแต่ละคร้ัง เฉพาะในกรณีท่ีจดัให้มีการประชุม 
หรือในจ านวนอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(9)  อื่น ๆ (ระบุ) 

(9.1)  ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(9.2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 
(9.3) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
(9.4)  ค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์เช่น ค่าใชจ้่ายทางการตลาด รวมถึงค่า

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าน ้ามนั เป็นตน้ 
(9.5)  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และ/หรือก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงและ

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนรวมลงทุนไวห้รือมีไว ้
(9.6)  ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับช าระหน้ีใดๆ 

หรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล    เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยโดยผูดู้แลผล 
ประโยชน์หรือบริษทัจดัการ 

(9.7) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสารเป็นตน้ 

(9.8)  ค่าจัดท า จัดพิมพ์ ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน  ใบเสร็จรับเงินใบก ากับภาษี  และ
แบบฟอร์มอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(9.9) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือช้ีชวนหน่วยลงทุน  รายงานผู ้ถือหน่วยลงทุนรายงานประจ าปี 
ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(9.10) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ประกาศการแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถื้อหน่วย
ลงทุน 

(9.11)  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน  เช่น ค่า
โทรศพัท ์ค่าจดัส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็นตน้ 

(9.12)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุนเช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่า
โทรสาร เป็นตน้ 

(9.13)  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการและ/หรือท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  และ /หรือ  ประกาศของคณะกรรมการ  ก .ล .ต . ประกาศส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนการ
ขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

(9.14) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุนรวม 
(9.15)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวมและ

บริษทัจดัการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี(ถา้มี) ค่าใชจ้่ายในการยึดทรัพยสิ์น ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเม่ือได้
รับค า ส่ังจากส า นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดีทางศ  า ล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง 
ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรมค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสัญญา เป็นตน้ 

(9.16)  ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ 
(9.17)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่น ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม 
(9.18)  ค่าใชจ้่ายในการประกนัภยั ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกนัวินาศภยั เป็นตน้ 
(9.19) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยราชการเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย เป็นตน้ 
(9.20) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการแลว้เสร็จ (ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่

ระหว่างการก่อสร้าง) 
อตัราค่าธรรมเนียมข้อ 27.2 เป็นอตัราตามท่ีจ่ายจริง และเป็นอัตราโดยเฉล่ียท่ีเรียกเก็บทั่วไปของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีภาระตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขอ้ 27.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ วนั
สุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนรวม
เป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 

บริษทัจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในข้อ 27.2 (4) – (9) ในงวดเดียวหรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กนั หรือตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

  27.3  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดเ้รียกเก็บจากผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
(1)   ค่าธรรมเนียมผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ 
 ในการเสนอขายคร้ังแรกและคร้ังต่อไปในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจ านวนเงินท่ีจ าหน่าย 
(2) ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม (ซ่ึงไม่รวมค่าธรรมเนียมตามขอ้ (1)) 

(2.1)   ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนรวม เช่นค่าธรรมเนียมในการ
จัดตั้ งกองทุนรวม  และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมกับส านัก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม การเตรียมและ
จดัท าเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้ 

(2.2) ค่านายหนา้ในการซ้ือ จ าหน่าย หรือโอนสิทธิในอตัราไม่เกินร้อยละ3.00 ของมูลค่าซ้ือขาย 
(2.3)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพื่อการจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย ์ทรัพยสิ์น 

หลกัทรัพยข์องกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการ
โอน เป็นตน้ 

(2.4) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ตามท่ี
จ่ายจริง เช่น ค่านายหนา้ซ้ือขาย ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของคา่ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์เม่ือมี
การซ้ืออสังหาริมทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายอสังหาริมทรัพย์ เม่ือมีการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายอสังหาริมทรัพยค์่าใช้จ่ายในการ
โอนอสังหาริมทรัพย ์หรืออสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

(2.5)  ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใชจ้่ายในการประเมินระบบวิศวกรรมคา่ธรรมเนียมผูส้อบ
วิชาชีพทางบญัชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทุน คา่ใชจ้่ายจดัท ารายงาน 
หรือบทวิจยั 

(2.6) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขาย 
ในการเสนอขายคร้ังแรก ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในกรณีท่ีกองทุนรวมตอ้งการเพ่ิมทุนหรือ
ต้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนรวมให้ผู ้ท่ีสนใจทราบ หรือการ
ประชาสัมพนัธ์ อื่นใดตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด จะเรียกเก็บ
ตามอตัราท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคร้ัง  
นอกจากน้ี ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้นกัลงทุนทราบเก่ียวกบักองทนุ
รวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปีบญัชี 

(2.7) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นคร้ังแรก 

27.4  การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย 
 กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย บริษทัจดัการจะขอมติจากผูถื้อหน่วยเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหน่วย และ

ด าเนินการแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนัตามวิธีการดงัต่อไปน้ี  

 (1.1)  ประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และ 

   (1.2)  ติดประกาศไว ้ณ ส านกังานของบริษทัจดัการทุกแห่ง และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการ 

28.    วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

 28.1 บริษทัจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ 
เดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีค  านวณได้ดังกล่าวต้องมีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าว 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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      บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประเมินค่าทรัพยสิ์นไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 28.2 การค านวณและประกาศมูลค่าตามขอ้ 28.1  บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัน้ี 
  (1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลกัสากล 
 (2)  ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก 
สากล  และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ีห้าทิ้ง 

 ในกรณี ท่ี มีผลประโยชน์ เกิดขึ้ นจากการค านวณตามวรรคหน่ึง  บ ริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้ น 
รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 28.3   การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับและ 
ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผูดู้แลผลป ระโยชน์  พร้อมทั้ ง 
เปิดเผยช่ือ ประเภทและท่ีตั้งอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 
 28.4  ในกรณี ท่ี มี เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ี เกิดขึ้ นภายหลังจากวัน ท่ีค านวณตามข้อ 28.1 อัน มี 
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ย่ างมีนัยส าคญั  บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์ 
หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 29.3  และหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
เกิดขึ้นภายหลงัจากวนัท่ีมีการเปิดเผยตามขอ้ 29.3 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดยพลนั 
 28.5 ในการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะค านวณตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

      (1)   อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่า 
หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด แล้วแต่กรณี เวน้แต่การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
คร้ังแรก  บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

      (2)   ทรัพยสิ์นอื่น บริษทัจดัการจะก าหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29. การจัดท ารายงานให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

 29.1 รายงานของกองทุนรวม 

  บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี ช่ืออยู่ ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  29.2   รายงานการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

   บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่ 
วนัท่ีลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าว 
ไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุน
หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสือสรุปขอ้มูล 
ตอ้งมีสาระส าคญัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   78 
 

  เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนังสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัตามวรรคหน่ึงให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการ
จัดส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี ภายในวนัท าการถัดจากวนัซ้ือ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ 
กองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

  29.3   รายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัสร้างไม่เสร็จ 
     กรณีท่ีกองทุนรวมลงทนุในอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานความคืบหนา้
ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีลงทนุจนกว่าการก่อสร้างดงักล่าวจะแลว้เสร็จ และจดัส่งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว  ทั้งน้ี  บริษทัจดัการจะเปิดเผยความคบืหนา้ 
ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการดว้ย   
  เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษทัจดัการจะแจง้ความคืบหนา้ขา้งตน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

30. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน     

 30.1 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี   
  (1)   ก่อนท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์  
  (2)   ก่อนท่ีจะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 30.2 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน  1  รายเพื่อประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ทุก 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพื่อลงทนุในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

(2)   ผู ้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้ นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยส าคญั  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุน
รวมไดรั้บการแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์ 

 30.3 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1 รายเพื่อท าการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ 

30.4  ในการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า  บริษทัจดัการ
จะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ังไม่ได ้

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี  30 เดือนมิถุนายน ของทุกปี 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก วนัท่ี 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 

32.      สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1   สิทธิในการรับเงินปันผล 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์
ท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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ทั้งน้ี หากปรากฏว่ามีบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเฉพาะหน่วย
ลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

 

32.2   สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 
โดยบริษทัจดัการจะท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวม เม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ดงัน้ี 
(ก) กรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมปกติ ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
(ข) กรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 

- การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีท าให้ความเส่ียงเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
- การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม 
- การควบรวมกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนและความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
- การช าระและรับช าระหน้ีของกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 
- การเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีมาประชุมหรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ัง (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว 

ทั้งน้ี หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมในจ านวนเสียง
ในการขอมติ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 8. หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหัวขอ้ “การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน
รวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

32.3  สิทธิในการไดรั้บเงินคนืเม่ือเลิกโครงการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป โดยบริษทัจดัการจะจดั
ให้มีผูช้  าระบญัชีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้ าเนินการให้มีการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอื่น คืน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดในขณะท่ีเลิกกองทุนรวม 

32.4   สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทุน” 

32.5   สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 
32.5.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  
 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 
32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทุนรวม 
 ภายใตบ้ังคบัความในขอ้ 8 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจดัการกองทุนรวม ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยจะตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
 (ก) กรณีการขอมติปกติ ต้องได้รับมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วย

ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
 (ข) กรณีการขอมติเพื่อท ารายการส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  (1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั 
  (2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3) การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  (4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซ่ึงเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
 ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในกรณีจดัประชุม) หรือดว้ยคะแนนเสียงรวมกนั
เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง (ในกรณีส่งหนงัสือขอมติ) 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ัง (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

32.5.3 สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

32.6   การจ ากัดสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอตัราท่ีก าหนด และการด าเนินการกบัเงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะ
จดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิกกองทุนรวมนั้น 

33. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

33.1  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการกรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าส่ัง  

 ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ไดมี้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข ประกาศก าหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผ่อนผนัในเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ี เก่ียวเน่ืองกับหลักเกณฑ์  เง่ือนไข วิธีการจัดตั้ งและจัดการ และ /หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ 
ฯลฯ บริษทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีกฎเกณฑท่ี์แกไ้ขดงักล่าว   
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33.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการกรณีอื่น ๆ  

)1(  ให้บริษทัจดัการสามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการนอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 33.1 ไดโ้ดยไดรั้บมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุน ดงัน้ี 

 (ก) กรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมปกติ ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

 (ข) กรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
   - การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีท าให้ความเส่ียงเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   - การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม 
   - การควบรวมกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนและความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
   - การช าระและรับช าระหน้ีของกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอื่นแทนเงิน 
   - การเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนรวม 
 ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุ

ท่ีมาประชุมหรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
 หรือโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดย

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าส่ัง (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุนรวม ไดก้ระท าโดยมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติให้แกไ้ข 

)2(  บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายและ
เปิดเผยผ่านส่ือของตลาดหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

 อน่ึง บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ /หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรั้บ
ความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่สัญญาของกองทุนรวม 

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดงัน้ี 
34.1     เม่ือกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทนุนอ้ยกว่า 35 ราย ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว 
34.2 เม่ือจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 500 ลา้นบาท เม่ือค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุน

รวมในวนัท าการถดัไป เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์  
 34.3  เม่ือบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีระบุไวใ้นโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพ่ิมเติมนั้นได ้โดยบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 23.4 แลว้ 
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34.4    เม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทนุซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวม  ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัจดัการบริหารกองทุนรวมยงัไมค่รบ 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุดงักล่าว บริษทั
จดัการมีสิทธิเรียกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีของปีล่าสุดตามระยะเวลาท่ีไม่ครบ 5 ปี  
 34.5   เม่ือครบอายโุครงการ 
 

35. การช าระบญัชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพย์สินอ่ืนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
 จัดการกองทุนรวม     

เม่ือเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษทัจัดการจะจัดให้มีผูช้  าระบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระ 
บญัชีเพ่ือท าหน้าท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ 
ทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การช าระบญัชีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เม่ือช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว ผูช้  าระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

36. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  
ไม่มี    

37. การด ารงความเพยีงพอของเงินทุน   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท า
ประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน
ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิด
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 
วนันับแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุ
จ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว อยา่งไรก็ดี หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

38. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

38.1  เหตุของการจดัประชุม 

          (1)  บริษทัจดัการ เรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
          (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดร้องขอให้มีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

38.2  องคป์ระชุม 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมจะตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมด และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  เวน้แต่พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ัง (รวมทั้งท่ี
ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

38.3 มติผูถื้อหน่วยลงทุน (กรณีจดัประชุม) 

            (ก) กรณีการขอมติปกติ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(ข) กรณีการขอมติเพ่ือท ารายการส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

(1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั 
(2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซ่ึงเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เวน้แต่โครงการหรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ัง (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว จะก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

38.4 มติเวียนแทนการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีการขอมติปกติ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอบ
กลบัและมีสิทธิออกเสียง 
(ข) กรณีการขอมติเพ่ือท ารายการส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

(1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั 
(2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซ่ึงเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
เวน้แต่โครงการหรือพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ัง (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว จะก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

39. อ่ืน ๆ 

 39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนรวมใช้บริการบุคคลอ่ืน 
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บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

39.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นต้องเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

39.1.2 ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้
กองทุนรวมไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนรวมนั้นดว้ย  

อน่ึง บริษทัจดัการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษทัจดัการจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการอนั
เน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้เน่ืองจากเป็นขอ้ห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท า เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจดัให้แก่บริษทัจดัการ หรือพนักงานของบริษทั
จดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุน
อาจขอดูแนวทางน้ีได ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีของกองทุนรวมดว้ย 

39.2 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์หรือ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ให้เป็นผูดู้แล
สภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพ่ือท าหน้าท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือรักษาสภาพคล่อง
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้


