
 

 

 
 

 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุน
คืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ�มแรกกไ็ด้ 

 นอกจากนี&รายได้หลกัของกองทุนรวมนี&จะขึ&นอยู่กบัรายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ดงันั&น ผู้ลงทุนจึง
ควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสงัหาริมทรพัย์ ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ และสภาพ
ธรุกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์รวมทั &งศึกษาปัจจยัความเสี�ยงที�ระบุไว้ในหนังสือชี&ชวน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี&ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี&ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื�อใช้อ้างอิง
ในอนาคต และเมื�อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื&อหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

หนังสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์สมุยบรุ ี
Samui Buri Property Fund (SBPF) 



 

 

 
 

 
 

หนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมยุบุรี  
 
 
 

จดัตั�งและจดัการโดย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทั วไป 
 
 

มูลค่าโครงการ  828,000,000 บาท 
จาํนวนหน่วย  82,800,000 หน่วย 
มูลค่าที ตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทุนครั!งแรก 
ระหวา่งวนัที  5 - 19 กรกฏาคม 2553 
ในวนัและเวลาทาํการถึง 15.30 น. 

 
 

สถานที�ติดต่อซื!อขายหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผูส้นบัสนุนการขายที  บลจ. พรินซิเพิล แต่งตั�ง 

 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคาร ซิตี�แบงก ์เอน็เอ จาํกดั 

 
 

หนงัสือชี�ชวนฉบบันี�รวบรวมขึ�นโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที   25 พฤษภาคม 2553 
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     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที  สน. 29/2549 เรื อง การกระทาํที อาจก่อใหเ้กิด
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและหลกัเกณฑใ์นการ
     ป้องกนั ลงวนัที  JK กรกฎาคม LMNK และที แกไ้ขเพิ มเติม 
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คําจํากัดความ 
 

บุคคลที เกี ยวขอ้งกบั               หมายถึง                 บุคคลที เกี ยวขอ้งกบับริษทัจดัการตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ   
บริษทัจดัการ                                                         ก.ล.ต. ที  สน. 25/2552 เรื อง หลกัเกณฑ ์เงื อนไข และวิธีการจดัตั�งและ 
                                                                              จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที  28 กรกฎาคม 2552  
                                                                              และที แกไ้ขเพิ มเติม 

ค่าเช่า   หมายถึง  ค่าเช่าที เรียกเก็บจากผูเ้ช่าในการใชพื้�นที อาคาร และอุปกรณ์ส่วน 
     ติดตรึงอาคารทั�งหมด 

ค่าบริการ   หมายถึง  ค่าบริการในการใชบ้ริการพื�นที อาคารและอุปกรณ์ส่วนติดตรึง 
     ในอาคารทั�งหมด 

ผูเ้ช่า   หมายถึง  บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั 

ผูใ้หเ้ช่า   หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

บริษทัประเมิน  หมายถึง  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที อยูใ่นบญัชีรายชื อที ไดรั้บความ 
     เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังาน 
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน 
     ค่าทรัพยสิ์น (รวมทั�งที มีการแกไ้ขเพิ มเติม) 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง   การเสนอความเห็นเกี ยวกบัมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมิไดมี้การสาํรวจทรัพยสิ์น 

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง    รายงานของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซึ งระบุรายละเอียดต่าง ๆ  
เกี ยวกบัการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมี 
ผูป้ระเมินหลกัตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน 

      มูลค่าทรัพยสิ์น เป็นผูล้งลายมือชื อในรายงานดงักล่าว 

ที ปรึกษากองทุนรวม หมายถึง  บุคคลที รับใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเกี ยวกบัการลงทุน
     หรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการ 
     จดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยน์ั�น 
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คําจํากัดความ 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

ผูจ้องซื�อทั วไป  หมายถึง  ผูล้งทุนที จองซื�อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการทั วไปตามที ระบุในหนงัสือ 
     ชี�ชวนและมิใช่บุคคลดงัต่อไปนี�  

)1(  ผูจ้องซื�อพิเศษ และ 

(2) เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูไ้ดรั้บสิทธิในอสังหาริมทรัพย ์    

          ที ไดม้าจากกองทุนรวม 

ผูจ้องซื�อพิเศษ หมายถึง ผูล้งทุนที จองซื�อหน่วยลงทุนที จะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นพิเศษ 
            กว่าผูจ้องซื�อทั วไป ซึ งไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี�  

(1)  ธนาคารพาณิชย ์

(2)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื อการจดัการทรัพยสิ์นของตนเอง 

(3)  บริษทัประกนัวินาศภยั หรือบริษทัประกนัชีวิต 

(4)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ 

      งบประมาณหรือนิติบคุคลอื นที มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น 

(5)  กองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 

(6)  กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ 

(7)  กองทนุประกนัสังคม 

(8)  กองทนุรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

(9)  สภากาชาดไทย 

(10)  มูลนิธิเพื อสาธารณะประโยชน์ 

(11)  สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละชุมนุมสหกรณ์ 

(12)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(13)  กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที มีการเสนอขายหน่วย 

        ลงทุนแก่ผูล้งทุนเป็นการทั วไป 

(14)  ผูล้งทนุต่างประเทศที มีลกัษณะเดียวกบั (1) – (7) 

 (15)  ผูล้งทุนตามที สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทุนรวม หมายถึง  ผูที้ ทาํหนา้ที ตดัสินใจลงทนุหรือจาํหน่ายไปซึ งอสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์    หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
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คําจํากัดความ 
 

ผูจ้ดัการกองทุน  หมายถึง  ผูที้ ทาํหนา้ที ตดัสินใจลงทนุหรือจาํหน่ายไปซึ งหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์น 
     อื นใดที มิใช่อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือ 
     การหาดอกผลโดยวิธีอื น 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทนุ หมายถึง  ผูที้ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่าย 
     หลกัทรัพยแ์ละผูที้ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
     การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์ เป็นหน่วยลงทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ หมายถึง  นิติบคุคลที ไดรั้บการแตง่ตั�งจากบริษทัจดัการใหท้าํหนา้ที ในการดูแล  
     ผลประโยชนข์องกองทุนรวมซึ งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
     ตามที กฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ  หมายถึง  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ หมายถึง  นิติบคุคลที ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการให้ทาํหนา้ที ในการบริหาร
     หรือจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นที กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน
     ซึ งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที กฎหมายหลกัทรัพย ์ 
     และ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกาํหนด 

เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ หมายถึง  บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั 

ทรัพยสิ์น   หมายถึง  ทรัพยสิ์นทั�งหมดซึ งกองทุนรวมลงทุนซึ งรวมถึงทรัพยสิ์นที กองทุน 
     รวมลงทุนครั� งแรก 

ทรัพยสิ์นที กองทุนรวม หมายถึง  ทรัพยสิ์นที กองทุนรวมลงทนุแตล่ะโครงการ ตามรายละเอียดที  
ลงทุนครั� งแรก    กาํหนดในขอ้ N.1 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี�  

ผูล้งทุนต่างดา้ว  หมายถึง  ผูล้งทุนที เป็นคนต่างดา้วและนิติบุคคลที มีสิทธิในที ดินเสมือน 
     คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายที ดิน หรือกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
     แลว้แต่กรณี 

ผูส้นบัสนุนการขาย หมายถึง  นิติบคุคลซึ งเป็นตวัแทนการขายในการขายหน่วยลงทนุที ไดรั้บการหน่วย
ลงทุน     แต่งตั�งโดยบริษทัจดัการ 

ผูส้นบัสนุนการขาย หมายถึง  นิติบคุคลซึ งเป็นตวัแทนการขายในการขายหน่วยลงทนุที ไดรั้บการหน่วย
ลงทุน     แต่งตั�งโดยบริษทัจดัการ 
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คําจํากัดความ 
 
ภาระผกูพนั  หมายถึง  การจาํนอง ภาระติดพนั การจาํนาํ ภาระจาํยอม สิทธิยึดหน่วงสิทธิ 
     ในการขอให้ปฏิบติัตามสัญญา สิทธิในการไดรั้บสิทธิในการลงทนุก่อน 
     บุคคลภายนอก สิทธิในการเลือกซื�อก่อน หรือสิทธิประโยชนที์ มี 
     หลกัประกนัทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้จาํกดัการโอน 
     กรรมสิทธิR หรือสิทธิยึดหน่วง 
รายละเอียดโครงการ หมายถึง  รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

วนัทาํการ  หมายถึง  วนัทาํการของบริษทัจดัการ 

วนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุน หมายถึง  วนัที กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนการซื�อทรัพยสิ์นและรับโอน 
ครั� งแรก     กรรมสิทธิR ในทรัพยสิ์นที กองทุนรวมลงทุนครั�งแรกโดยชอบดว้ย  
     กฎหมายเสร็จสมบูรณ์ 

วนัที รับหน่วยลงทนุเป็น หมายถึง  วนัที ตลาดหลกัทรัพยรั์บหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

วนัปิดสมุดทะเบียน หมายถึง  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื อกาํหนดสิทธิและ 
     หนา้ที ของผูถื้อหน่วยลงทุนตามที กาํหนดในรายละเอียดโครงการ 

หนงัสือชี�ชวน  หมายถึง  หนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
     สมุยบุรี 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สาํนกังาน หรือ     หมายถึง  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ตลาดหลกัทรัพย ์  หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ชื�อบริษัทจัดการ  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

ที�อยู่   เลขที  44 ชั�น 16 ถนนหลงัสวน 
   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  

หากมีการเปลี ยนแปลง ชื อบริษทัจดัการ  ที อยู่  บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี ยนแปลงดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั�งนี�การเปลี ยนแปลง ชื อบริษทัจดัการ ที อยู ่ ของบริษทัจดัการ จะไม่ทาํให้มีการแกไ้ข
เปลี ยนแปลงโครงการ 
 
1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

 1.1  ชื อโครงการ (ไทย)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

     1.2  ชื อโครงการ (องักฤษ)  Samui Buri Property Fund 

 1.3 ชื อยอ่   SBPF 

 1.4 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ประเภทไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุน 

       โดยบริษทัจดัการจะยื นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
     เพื อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 1.5 ลกัษณะโครงการ  ระบุเฉพาะเจาะจง     

 1.6 ประเภทการลงทุน  อสังหาริมทรัพย ์          

 1.7 อายโุครงการ     ไม่กาํหนดอายโุครงการ 
                                  

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย  
 และมูลค่าขั!นตํ�าในการจองซื!อ 

 2.1 จาํนวนเงินทนุของโครงการ     ไม่เกิน                   828,000,000           บาท    

            2.2 จาํนวนหน่วยลงทุน   ไม่เกิน   82,800,000            หน่วย 

 2.3   มูลค่าที ตราไวต้่อหน่วยลงทุน                   10                          บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน           ระบุชื อผูถื้อ 

2.5   การเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรก 

 (1)  จาํนวนเงินทนุที เสนอขาย                               828           ลา้นบาท 

  (2) จาํนวนหน่วยลงทุนที เสนอขาย    82,800,000         หน่วย 

  (3) ราคาของหน่วยลงทนุที เสนอขาย      10       บาท 

  (4)    มูลค่าขั�นตํ าของการจองซื�อ                              10,000  บาท 
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3.   วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

เพื อระดมเงินทุนจากนกัลงทนุทั วไป โดยนาํเงินที ไดจ้ากการระดมเงินทนุไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชย ์และเนน้
การลงทุนระยะยาวในโครงการที สร้างผลตอบแทนต่อเนื อง โดยการซื�อ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตลอดจนทาํการปรับปรุง เปลี ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจาํหน่ายทรัพยสิ์น
ต่างๆ ที กองทุนรวมไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดาํเนินการอื นใดเพื อ
ประโยชน์ของทรัพยสิ์น เพื อมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นอื น และ/หรือหลกัทรัพยอื์ น และ/หรือการหาดอกผลอื นโดยวิธีอื นใด ตามกาํหนดกฎหมายหลกัทรัพย ์
และ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกาํหนด 

4.   นโยบายลงทุน  

4.1 การลงทุนครั!งแรก 

บริษทัจดัการจะนาํเงินที ไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุน  โดยเขา้ซื�อโครงการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

4.1.1 ข้อมูลโดยสรุปเกี�ยวกับทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั!งแรก 

ลกัษณะทรัพยสิ์นและรายละเอียดที ตั�งโรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตั�งอยู่บนที ดิน
โฉนดเลขที  10775,10779 และ น.ส.3ก. เลขที  1274,1275 และ 2035 มีเนื�อที ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา 
ตั�งอยู่ที  เลขที  26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตาํบลแม่นํ� า อาํเภอเกาะสมุย 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจกิจการ
โรงแรม(ยกเวน้ ในส่วนของสปอร์ตคลบั)   

โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท มีเนื�อที ใชส้อยในอาคาร ประมาณ 15,722.86  ตารางเมตร ติดชายหาดแม่นํ�า กวา้ง 
65 เมตร มีสิ งอาํนวยความสะดวก สระว่ายนํ� า ห้องอาหาร สปอร์ตคลบั(กาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง) ไวบ้ริการ
นกัท่องเที ยวที มาพกั รวมถึงที จอดรถยนตซึ์ งรองรับรถยนตไ์ดป้ระมาณ 80 คนั 

รายละเอียดห้องพกัของโรงแรม  

ลําดับ ลักษณะห้อง จํานวน/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  เพื อสร้างบรรยากาศในการพกัผ่อนของนกัท่องเที ยว 
พร้อมสิ งอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกัตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาวทั วไปคือ เครื องปรับอากาศ นํ�าอุ่น-เยน็ 
อ่างอาบนํ�า โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ระบบอินเตอร์เน็ทไวร์เรสไร้สาย  

ส่วนห้องพกัแบบวิลล่าประกอบดว้ยสิ งอาํนวยความสะดวกเหมือนห้องพกัปกติ แต่เพิ มในส่วนของห้องรับแขก อ่าง
อาบนํ�าจากุชชี  สระว่ายนํ�าส่วนตวัหนา้ห้องพกั 

ในส่วนกลางของโรงแรมยงัมีการตกแต่งลอ็บบี�สไตลไ์ทยประยกุต ์และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมีการจดัสวนหย่อม
ดว้ยตน้ไมน้านาชนิดเพื อสร้างความร่มรื นให้กบัภายในโครงการ ประกอบกบัทางโรงแรมมีพื�นที ติดชายหาด และมีที 
นั งสําหรับเล่นนํ� าทะเลและอาบแดดสําหรับนักท่องเที ยวไวค้อยบริการรวมทั�งสระว่ายนํ� าขนาดใหญ่พร้อมห้องฟิต     
เนสที มีอุปกรณ์ออกกาํลงักายพร้อมสรรพซึ งอยูติ่ดกบัชายหาดดว้ย  และภตัตาคารซึ งมีไวบ้ริการกบัแขกที มาพกั 

นอกจากนี�ทางโรงแรม มีห้องประชุมสัมมนาไวค้อยบริการ จาํนวน 3 ห้อง เพื อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
ทั�งบริษทัเอกชน และหน่วยงานราชการที มีความตอ้งการในการจดัประชุมสัมมนานอกสถานที  ดว้ยสถานที ที มีความ
สะดวกและทนัสมยัดว้ยอุปกรณ์ 
และประมาณเดือนเมษายน 2553  ในส่วนของสปอร์ตคลบัที ทางโรงแรมฯกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างอยู่ ประกอบดว้ย 
สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล และสนามมินิกอล์ฟ  เพื อเป็นการสร้างกิจกรรมสําหรับ
นกัท่องเที ยวที มาพกักบัทางโรงแรมฯ ก็จะพร้อมเปิดให้บริการ 

เนื องจากที ดินในส่วนของสปอร์ตคลบัเป็นที ดินเช่ากบับุคคลอื นโดยมีสัญญาเช่า 20 ปี สิ�นสุด 2  เมษายน 2570 (เช่าโดย
บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั) ทางกองทุนรวมไม่ไดล้งทุนในที ดินส่วนนี�  และหากกรณีมีการเปลี ยนผูเ้ช่าทรัพย ์
และ/หรือไม่มีการเช่าที ดินในส่วนสปอร์ตคลบันี�  ทางบริษทัจดัการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อรายได้
ของโรงแรม เนื องจากเป็นส่วนที เปิดให้ใชบ้ริการฟรีประกอบกบัที ดินในส่วนของสปอร์ตคลบัมิไดเ้กี ยวขอ้งกบัส่วน
ของทางเขา้ออก อาคารโรงแรม และในส่วนติดหาดแต่อย่างใด รวมทั�งการพิจารณาการเขา้พกัโรงแรมของลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะดูที ความสะดวกดา้นการเดินทาง และทาํเลที ติดกบัทะเล  (รายละเอียดตามผงั)  

 

ผงัที ดินของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

 
 หมายเหตุ  พื�นที ในส่วนแรเงา คือที ตั�งของสปอร์ตคลบั 
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รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท มีระบบสาธารณูปโภคหลกั ซึ งประกอบด้วย ไฟฟ้า นํ� าประปา ท่อระบายนํ� า 
โทรศพัท ์ระบบปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบ
สุขาภิบาล และระบบสายอากาศโทรทศัน์วงจรปิด   

แผนที�ตั!งโรงแรม  สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
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4.1.2 โครงสร้างรายได้ 

ในการลงทุนครั� งแรกโรงแรม  สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท ไดล้งนามแต่งตั�งให้กลุม่แอคคอร์ เขา้มาบริหารโดยลงนามใน
สัญญาเมื อวนัที  10 กรกฎาคม 2550 ระยะเวลาตามสัญญา 10 ปี โดยใช้แบรนด์“เมอร์เคียว” (ต่อมาไดย้กเลิก
สัญญาบริหารโรงแรม เมื อวนัที  31 สิงหาคม 2554 และบริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั นแนล จาํกดั ไดเ้ขา้มา
บริหารโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ต่อจนถึงปัจจุบนั) โดยไดป้รับปรุงโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที ทาง
ผูบ้ริหารกาํหนด ผูป้ระเมินไดป้ระมาณการรายไดข้องโรงแรมหลงัจากกลุ่มแอคคอร์เขา้มาบริหาร ดงัต่อไปนี�   

ประมาณการโ ดย 
บริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแทน้ท ์จาํกดั 

2553 2554 2555 2556 2557 

อตัราการเขา้พกั 65% 66.63% 68.29% 70% 71.75% 

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

รายไดค่้าห้องพกั (ลา้นบาท) 167.02 176.35 186.17 196.55 207.50 

รายไดอ้ืนๆ  65.81 69.47 73.35 77.43 81.76 

หัก ค่าใชจ่้าย (ลา้นบาท) (158.97) (172.70) (182.29) (193.51) (204.27) 

กาํไรก่อนหกัภาษี ( ลา้นบาท) 73.86 73.11 77.23 80.47 84.99 

* เนื องจากทางบริษทั โปร แอพไพรซลั จาํกดั ไดใ้ชวิ้ธีการประเมินหลกั เป็นแบบวิธีตน้ทุน จึงมิไดน้าํตารางของทาง 
บริษทั โปร แอพไพรซลั จาํกดั มาประกอบ 

** รายไดข้องกองทุนอาจแตกต่างจากกาํไรก่อนหกัภาษีตามรายงานการประเมินค่าเนืองจากสัญญาจัดหาประโ ยชน์ของ 

 กองทุนฯ มีขอ้จาํกดับางประการ (รายละเอียดตามขอ้ 4.2 ข) 

4.1.3 มูลค่าทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั!งแรก 
ก. มูลค่าของทรัพยสิ์นที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรกรวมเป็นวงเงินทั�งสิ�น 828,000,000 บาท เพื อเป็น

เจา้ของกรรมสิทธิR ที ดิน สิ งปลูกสร้าง พร้อมทั�งระบบสาธารณูปโภค   เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม   

ข.   ราคาประเมินทรัพยสิ์นที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรก โดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 2  ราย ตาม
รายละเอียดดงันี�  

ราคาซื�อขายที ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคในโครงการมีรายละเอียดการประเมินราคา  ดงันี�   
บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ 

จํากัด 
บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด 

ราคา (บาท) วนัที ประเมิน ราคา (บาท) วนัที ประเมิน 

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

ตามวิธีรายได ้ ตามวิธีตน้ทุน 

 ราคาประเมินของ  บริษทั อินเตอร์ แฟร์ฯ จาํกดั  ถา้ปรับตามสัญญาจดัหาประโยชน์ ซึ งกองทุนจะไม่ไดรั้บรายได้
ทั�งหมดของโรงแรมฯ จะทาํให้ราคาประเมินลดลงเป็น 732,330,000 บาท  (สัญญาจดัหาประโยชน์ที กองทนุรวม ทาํกบั 
ผูเ้ช่า มีระยะเวลา 15 ปี) 
 ราคาประเมินของบริษทั โปรแอพไพรซลัจาํกดั หากไม่รวมทรัพยสิ์นในส่วนของสปอร์ตคลบั ราคาประเมินจะลดลง 
เป็น 869,863,500 บาท 
 กองทุนรวมจะซื�อทรัพยใ์นราคา 828,000,000 บาท ซึ งเป็นราคาที สูงกว่าราคาประเมินตํ าสุด (บริษทั อินเตอร์ แฟร์ฯ 
จาํกดั ปรับตามสัญญาจดัหาประโยชน์) ร้อยละ 13.06 
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ใหเ้ช่า 

จ่ายค่าเช่า ลงทนุ 

เงินปันผล 

 ขาย 

4.1.4 การจัดหาผลประโยชน์ในการลงทุน 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการซื�อที ดินพร้อมอาคารโรงแรม สมุยบุรี บีช  
รีสอร์ท และระบบสาธารณูปโภคที ใชป้ระกอบกิจการโรงแรมทั�งหมด จาก บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั  
ซึ งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นที กองทุนจะลงทุนครั� งแรก โดยกองทุนรวมจะดาํเนินการจดทะเบียนซื�อขายที ดินและ
อาคารดงักล่าวต่อสํานกังานที ดินที เกี ยวขอ้งและจะนาํที ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคดงักล่าวให้เช่าแก่
บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั   (”ผู้เช่า”) เพื อนาํไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบกิจการโรงแรมต่อไป และ
จ่ายค่าเช่าให้แก่ กองทุนรวมต่อไป รายละเอียดของการลงทุนในทรัพยสิ์นที กองทุนรวมลงทุนครั� งแรกในขอ้ 
4.1.1 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นที กองทุนรวมลงทุนครั� งแรก มีรายละเอียดดงันี�  

ภาพรวมการลงทุนและการจดัหาผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

4.2 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาต่าง  ๆที�เกี�ยวข้องของกองทุนรวม 

ก. สัญญาที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนครั!งแรกของกองทุนรวม 

 สรุปสาระสําคัญของสัญญาจะซื!อจะขายอสังหาริมทรัพย์ 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (“ผูจ้ะซื�อ” หรือ “กองทุนรวม”)  บริษทั สมุย
บุรี บีช  รีสอร์ท จาํกดั (“ผูจ้ะขาย”)หรือ “บริษทั”) 

ทรัพยสิ์นที จะซื�อจะขาย โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

ทรัพยสิ์นที จะซื�อจะขาย ประกอบดว้ย 

1. ที ดินโฉนด เลขที  10775 และ 10779 และ ที ดิน นส.3ก. เลขที  1274, 1275 และ 
2035 ตั�งอยู่ ณ เลขที  26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน ตาํบลแม่นํ�า อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

2. อาคาร สิ งปลูกสร้าง ทั�งหมดซึ งได้ปลูกสร้างในที ดินตามข้อ 1. รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคที ใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

3. เฟอร์นิเจอร์ เครื องมือ และอุปกรณ์ เพื อใชใ้นการดาํเนินการกิจการ โรงแรม 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

 *  หมายเหตุ   ไม่รวมพื�นที ในส่วนของสปอร์ตคลบั 

บร ิษัท สมุยบุร ี บีช ร ีสอรท์ 

จาํกัด 

(เจ้าของทร ัพย)์ 

โรงแรม สมุยบุร ี บีช 

ร ีสอรท์ 

กองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

ผูล้งทนุ 
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เงื อนไขบงัคบัก่อน ให้สัญญาฉบับนี� เริ มมีผลใช้บังคับเมื อเหตุการณ์และเงื อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี�
เกิดขึ�นโดยสมบูรณ์  

1. ทรัพย์สินที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกไม่ได้รับความเสียหายอย่างมี
นยัสาํคญันบัตั�งแต่วนัที ทาํสัญญาจนถึงวนัที กองทุนรวมลงทุนครั� งแรก 

2. คาํรับรองและรับประกนัของ ผูจ้ะขาย ตามที กาํหนดในส่วนของคาํรับรอง
และรับประกนัของผูจ้ะขาย มีความถูกตอ้ง ณ วนัที กองทุนรวมลงทุนครั� ง
แรก  

การโอนกรรมสิทธิR   
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิR  และการส่ง
มอบการครอบครอง 

1. คู่สัญญาตกลงจะนําสัญญาฉบับนี� ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิR ใน
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกต่อพนกังานเจา้หนา้ที  ณ 
สํานักงานที ดินกรุงเทพมหานคร ภายใน 15 วนัทาํการนับตั�งแต่วนัที 
กองทุนรวมได้จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยให้ถือว่าวันที การจดทะเบียนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายเป็นวนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรก 

2. ผู ้จะ ข า ย ตก ล ง โ อ น ก ร ร มสิ ท ธิR แ ล ะ ส่ ง มอ บ ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง ใ น
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกให้แก่กองทุนรวมและ
กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิR และรับมอบการครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกจากผูจ้ะขายตามสภาพที 
เป็นอยู ่ณ ขณะนั�น  

 “สภาพที เป็นอยู”่ หมายถึง สภาพที เป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพยที์ กองทุน
รวมจะลงทุนครั� งแรกเมื อพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพการใช้งาน
โดยทั วไปของทรัพยน์ั�น ๆ  

 คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดงักล่าวมีผลสมบูรณ์
ทนัทีที การจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (“วนัโอนกรรมสิทธิR ”) 

3. ให้ผูจ้ะซื�อเป็นผูมี้สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ สิทธิและหนา้ที ต่างๆ จาก
หรือเกี ยวเนื องกบัทรัพยสิ์นที จะซื�อจะขายซึ งเกิดขึ�นนับจากเวลา 24.00 
น. ของวนัก่อนวนัโอนกรรมสิทธิR  (“กาํหนดเวลาที ไดสิ้ทธิประโยชน์”)
  

 ให้ผูจ้ะขายเป็นผูมี้สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ สิทธิและหนา้ที ต่างๆ จาก
หรือเกี ยวเนื องกบัทรัพยสิ์นที จะซื�อจะขายซึ งเกิดขึ�นก่อนกาํหนดเวลาที 
ไดสิ้ทธิประโยชน์ 

ผู ้จะขายตกลงดําเนินการใด ๆ เพื อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิเกี ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกในวนัโอนกรรมสิทธิR  และส่ง
มอบตน้ฉบบัเอกสารที เกี ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์น เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลน
อาคารสํานักงาน หนังสือบอกกล่าวแจง้การโอนกรรมสิทธิR ที มีถึงคู่สัญญาและ
บุคคลภายนอกที เกี ยวข้องของผู ้จะขาย เอกสารอื นใดที เกี ยวข้องกับการโอน
กรรมสิทธิR ในอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรก รวมถึงสัญญาเช่า
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กับผูเ้ช่ารายย่อยทั�งหมด และโอนเงินประกันการเช่าตามจาํนวนที กาํหนดใน
สัญญาเช่าดงักล่าว (หากมี) ให้แก่กองทุนรวมจนครบถว้นทนัที   

 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิR  

828,000,000 บาท โดยผูจ้ะซื�อตอ้งชาํระให้ครบถว้นในวนัที ได้จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิR ในทรัพย์สินที จะซื�อจะขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที  ณ สํานักงานที ดิน           
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (“วนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรก”)   

 

การรับรองและ
รับประกนัของผูจ้ะขาย 

ในวนัทาํสัญญา และวนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรก ผูจ้ะขายตกลงให้คาํรับรอง
และรับประกนัแก่กองทุนรวม โดยมีสาระสาํคญั ดงันี�  

1. ผูจ้ะขายมีใบอนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตอย่างครบถว้นจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรก รวมถึงการ
ก่อสร้าง การเปิดใช้งานและใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตที เกี ยวขอ้งกับ
ทรัพย์สินที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกดังกล่าวยงัคงมีผลใช้บังคับอย่าง
สมบูรณ์อยูใ่นวนัที ทาํสัญญา 

 ผูจ้ะขายมิไดป้ฏิบติัผิดเงื อนไขต่าง ๆ ภายใตใ้บอนุญาตหรือการไดรั้บอนุญาต
ที เกี ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรก  

 ผูจ้ะขายมิได้ดาํเนินการใด ๆ  ซึ งอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/หรือการไดรั้บ
อนุญาตที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกถูกระงับ 
ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ในวนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรกผูจ้ะขายเป็นผูมี้กรรมสิทธิR ในทรัพยสิ์นที 
กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรก และทรัพยสิ์นที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกไม่อยู่
ภายใตห้รืออาจอยูภ่ายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ  
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การเลิกสัญญาหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ งตามที ระบุในกรณีดงัต่อไปนี�  ให้ถือเป็นการเลิกสัญญา
หรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาที เกี ยวขอ้ง 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผูผิ้ดสัญญา หากในระยะเวลาใด ๆ ก่อนวนัที กองทุน
รวมเขา้ลงทุนครั� งแรก คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี�
หรือผิดคาํรับรองและรับประกนัที ให้ไวใ้นสัญญาฉบบันี�  และส่งผลให้กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์นที กองทุนรวมจะลงทุนครั� งแรกได้
ตามวตัถุประสงคข์องสัญญาฉบบันี�    

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. ในระยะเวลาก่อนวนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรก ทรัพยสิ์นที กองทุนรวมจะ
ลงทุนครั� งแรกไดรั้บความเสียหายอย่างมีนยัสาํคญั 

4. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิR ไดภ้ายใน 30 วนันบัจาก
วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

5. สัญญาจะซื�อจะขายนี�ระงบัสิ�นลง 

 

 

 

 

 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ผูจ้ะขายตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกิดขึ�นหรืออาจเกิด
มีขึ�นอนัเนื องจากการโอนกรรมสิทธิR ในทรัพยสิ์นที จะซื�อจะขายทั�งหมด  

ค่าปรับ บรรดาหนี� สินใด ๆ ที คู่สัญญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื�อจะขาย หาก
คู่สัญญาฝ่ายนั� นผิดนัดชําระหนี�  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีสิทธิคิดค่าปรับ ในอัตรา
เท่ากบัอตัราดอกเบี�ย ไม่เกินที ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด  หรือในอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า จากจาํนวนหนี�คา้งชาํระนั�น ๆ  จนกว่าจะได้
ชาํระเสร็จสิ�น 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   15 

 

 

ข. สัญญาที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทุนรวมลงทุนครั!งแรก 
 สัญญาเช่าทรัพย์สินที�กองทุนรวมลงทุนครั!งแรก 

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

บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั  (“ผูเ้ช่า”) 

ทรัพยสิ์นที จะเช่า โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท  

ซึ งประกอบดว้ย 

(1) ที ดินโฉนด เลขที  10775,10779 และที ดินนส.3ก. เลขที  1274, 1275 และ 2035  
ตั� งอยู่ ณ เลขที  26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน ตําบลแม่นํ� า อําเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ งปลูกสร้างบนที ดินดงักล่าว 

(2) ระบบสาธารณูปโภคที เกี ยวขอ้งกบัอาคารโรงแรมซึ งเป็นกรรมสิทธิR ของผูใ้ห้
เช่าซึ งไดติ้ดตั�งและใชง้านอยูใ่นอาคารที เช่าในวนัจะทะเบียนการเช่า 

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครื องมือ และอุปกรณ์ เพื อใชใ้นการดาํเนินการกิจการ โรงแรม 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

 

ระยะเวลาการเช่า สัญญาเช่าฉบับนี� มีระยะเวลาการเช่า 15  ปี โดยผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่า
ออกไปอีกครั� งละ 3 ปี โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่า
ครบกาํหนด 1 ปี ทั�งนี�การต่ออายุสัญญาเช่าออกไปนั�น ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของผุใ้ห้
เช่า และขอ้ตกลงเรื องค่าเช่าระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งดาํเนินการจด
ทะเบียนการเช่า และค่าจดทะเบียนการเช่าผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ  ทั�งนี�  ผูใ้ห้เช่าจะ
ดาํเนินการต่างๆ ตามที กฎหมายกาํหนดให้เป็นหนา้ที ของผูใ้ห้เช่าโดยไม่ชกัชา้ 

หากผู้เช่าผิดสัญญาในข้อนี�  ผู ้เช่าตกลงและรับทราบว่ากองทุนรวมมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายในส่วนของค่าเช่าที คาดว่าจะไดรั้บภายใตส้ัญญาฉบบันี�  (ค่าเช่าตลอด 15 
ปี)  

 

* ในสัญญาระบุทางผูเ้ช่าจะนาํพื�นที ในสปอร์ตคลบั ที ทางผูเ้ช่าไดด้าํเนินการเช่ากบั
บุคคลภายนอกมาใชป้ระโยชน์ในกิจการโรงแรมตลอดอายสุัญญาเช่า 

ค่าเช่า (ชาํระรายปี) ก) ปีที  1  
ค่าเช่าคงที ในอตัรา 62.00 ลา้นบาทต่อปี คํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ โดยกาํหนดวงเงินคํ�าประกนัไม่ตํ ากว่า 62.00 ลา้นบาท 
ต่ออายแุบบปีต่อปี  ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  1  

ข) ปีที  2 
ค่าเช่าคงที ในอตัรา 64.00 ลา้นบาทต่อปี คํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์โดยกาํหนดวงเงินคํ�าประกนัไม่ตํ ากว่า 64.00 ลา้นบาท ต่อ
อายแุบบปีต่อปี ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  2 

ค) ปีที  3 
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ค่าเช่าคงที ในอตัรา 66.00 ลา้นบาทต่อปี คํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ โดยกาํหนดวงเงินคํ�าประกนัไม่ตํ ากว่า 66.00 ลา้นบาท ต่อ
อายแุบบปีต่อปี ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  3 

ง) ปีที  4 – ปีที  5  
ค่าเช่าคงที ในอตัรา 67.00 ลา้นบาทต่อปี คํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออก
โดยธนาคารพาณิชย์  โดยกาํหนดวงเงินคํ� าประกนัแต่ละปีไม่ตํ ากว่า 67.00  
ลา้นบาท  ต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  4 -  ปีที  
5 

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะดาํเนินการยกเลิกการคํ�าประกนัส่วนตวัและนิติ
บุคคลตามหนงัสือชี�ชวนฉบบัเดิม ก็ต่อเมื อผูเ้ช่าไดว้างหลกัประกนัหนงัสือคํ�า
ประกนัที ออกโดยธนาคารพาณิชย ์เพื อประกนัการปฎิบติัตามสัญญาเช่า โดย
ขยายระยะเวลาการคํ�าประกนัของหนงัสือคํ�าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 
1 ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี สาํหรับปีที  4 เรียบร้อยแลว้ 

จ) ปีที  6  เป็นตน้ไปจนถึงวนัสิ�นสุดอายสุัญญาผูเ้ช่า 

รายไดค้่าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายกองทุนรวมจะถูกกาํหนด
โดยสูตรดงัต่อไปนี�  

              ค่าเช่าคงที�                        +                    ค่าเช่าแปรผัน 

      58 ลา้นบาทต่อปีประกนั                        (*กาํไรขั�นตน้ของผูเ้ช่า – ค่าเช่าคงที ) x 60% 
           โดยผูค้ ํ�าประกนั 
* กาํไรขั�นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดจ้ากกิจการโรงแรม – ค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่า  

ถา้กาํไรขั�นตน้นอ้ยกว่าค่าเช่าคงที  กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บค่าเช่าแปรผนั 

ทั�งนี�  สําหรับการเช่าในช่วงปีที  6 – ปีที  15 ผูเ้ช่าตกลงคํ�าประกนัดว้ยหนังสือ
สัญญาคํ�าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์โดยกาํหนดวงเงินคํ�าประกนัแต่ละ
ปีไม่ตํ ากว่า 58.00 ลา้นบาท ต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื อนไขในสัญญาเช่า
ในช่วงปีที  6 – ปีที  15  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะดาํเนินการยกเลิกการคํ�าประกนัส่วนตวัและนิติ
บุคคลตามหนงัสือชี�ชวนฉบบัเดิม ก็ต่อเมื อผูเ้ช่าไดว้างหลกัประกนัหนงัสือคํ�า
ประกนัที ออกโดยธนาคารพาณิชย ์เพื อประกนัการปฎิบติัตามสัญญาเช่า โดย
ขยายระยะเวลาการคํ�าประกนัของหนงัสือคํ�าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 
1 ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี สาํหรับปีที  4 เรียบร้อยแลว้ 

ภาษ ี ผูเ้ช่าจะเป็นผูช้าํระภาระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบาํรุงทอ้งที  ภาษีป้าย และภาษีอื น ๆ 
เกี ยวกับอาคาร รวมถึง ภาษีที เกี ยวกับที ดินที เกี ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินที เช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า 
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การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วง 

 
 

(1) ตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบบันี�  ผูเ้ช่าจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือหน้าที ภายใต้
สัญญาเช่าฉบบันี� ให้แก่บุคคลอื นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
กองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี�  ผูเ้ช่าจะไม่ดาํเนินการให้ใช้หรือให้เช่าช่วง
ทรัพยสิ์นที เช่าทั�งหมดหรือบางส่วนทั�งหมดหรือในส่วนที เป็นสาระสําคญัแก่
บุคคลอื นเพื อใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ทั�งนี�  เวน้
แต่จะไดรั้บความยินยอม จากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การประกนัภยั ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเช่ากองทุนรวมจะจดัให้มีการเอาประกนัความเสี ยงภยั 
(Property All Risks) แ ล ะ ป ร ะ กัน ค วา มเ สี ย ง ภัย ธุ ร กิ จ หยุ ดช ะ งัก  ( Business 
Interruption) และประกนัภยัความเสี ยงภยับุคคลที สาม (Public Liabilities) บริษทั 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั ในฐานะผูเ้ช่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวม จะทาํการประกนั
ในทรัพย์สินที เ ช่า ในส่วนที กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิR หรือมีสิทธิ
ครอบครอง อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจโรงแรม
และลกัษณะการบริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยพึงกระทาํ 
เพื อคุม้ครองถึงความเสี ยงภยัอนัอาจจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นที เช่าโดยตอ้งระบุชื อกองทุน
รวมเป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัที จดัทาํขึ�นสําหรับทรัพยสิ์นที เช่า 
โดยผูเ้ช่าตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายเอง  
 

เหตุผิดนดัผิดสัญญา เมื อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งดงัต่อไปนี� ถือเป็นเหตุผิดนดัผิดสัญญา 

(1) เหตุผิดนดัผิดสัญญาโดยความผิดของผูเ้ช่า 
� ในกรณีที ผูเ้ช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามที ระบุไวใ้นสัญญา

เช่านี�  หรือคาํรับรอง โดยและผูเ้ช่าไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเหตุฝ่าฝืน
ดงักล่าว และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที คู่สัญญา
ไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ดี ในกรณีที ผูเ้ช่าผิดนดัการ
ชาํระค่าเช่า ตามที กาํหนดในสัญญาฉบบันี�  ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม
สัญญานี�ทนัทีเวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัย 

� ในกรณีที ผูเ้ช่า และ/หรือผูค้ ํ�าประกนัส่วนตวั ถูกศาลสั งพิทกัษท์รัพย ์หรือ
ถูกศาลสั งให้ลม้ละลาย หรืออยู่ในขั�นตอนการเลิกบริษทั การชาํระบญัชี 
หรือมีการร้องขอให้ฟื� นฟูกิจการของผูเ้ช่า ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการ
ที เกี ยวขอ้ง ซึ งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ช่า 
ในการชาํระหนี�  หรือปฏิบติัตามสัญญาเช่านี�  

� ในกรณีที ผูเ้ช่าได้หยุดประกอบกิจการทั�งหมด หรือบางส่วนซึ งทาํให้
กองทุนรวมไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินที เ ช่าได้อย่างมี
นยัสาํคญัหรือทาํให้ผูเ้ช่ารายใหม่ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นที 
เช่าไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

� มีการเปลี ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทผู ้เช่า และ/หรือ ผู ้ค ํ� า
ประกนันิติบุคคล 2 รายไม่ว่าในระดบัผูถื้อหุ้นหรือระดบัการจดัการซึ ง
รวมถึงการแต่งตั�งถอดถอนประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายการเ งิน (Chief Financial Officer) หรือผู ้จัดการทั วไป (General 
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Manager) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

� การที  บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั ในฐานะคู่สัญญาของ สัญญาจะ
ซื�อจะขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาซื�อขายสังหาริมทรัพย ์และสัญญาตกลง
กระทําการ ไม่ปฏิบัติหน้าที ตามที กําหนดไว้ในสัญญาจะซื�อจะขาย
อสังหาริมทรัพย ์สัญญาซื�อขายสังหาริมทรัพย ์หรือสัญญาตกลงกระทาํ
การหรือผิดคาํรับรองที กาํหนดไวใ้นสัญญาจะซื�อจะขายอสังหาริมทรัพย ์
สัญญาซื�อขายสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาตกลงกระทาํการ 

(2) เหตุผิดนดัผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุนรวม 

ในกรณีที กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที เป็นสาระสาํคญัตาม
หนา้ที ของกองทุนรวมที ระบุไวใ้นสัญญาเช่านี�  หรือผิดคาํรับรองที เป็น
สาระสาํคญัตามที ให้ไวใ้นสัญญาเช่านี�  และกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการ
แกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที คู่สัญญาไดต้ก
ลงกนั เวน้แต่ในกรณีที การไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเงื อนไขที ระบุไวใ้น
สัญญาฉบบันี� เป็นผลเนื องมาจากกรณีดงัต่อไปนี�  

 

เหตุสิ�นสุดของสัญญาเช่า (1) หากผูใ้ห้เช่าผิดนดัผิดสัญญาหรือตกเป็นผูผิ้ดคาํรับรองตามรายละเอียดที 
กาํหนดภายใตส้ัญญาฉบบันี�   และไม่ดาํเนินการแกไ้ขและปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามสัญญาภายใน 30 วนันบัจากวนัที ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั�นเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที คู่สัญญาไดต้กลง
กนั ผูเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบันี�  

(2) หากผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามสัญญาในส่วนที เกี ยวกบัหนา้ที ในการดาํเนินการต่าง ๆ 
ตามที กฎหมายกาํหนด หรือการดาํเนินการต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการที 
เกี ยวขอ้ง และไม่ดาํเนินการแกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายใน 30 
วนันบัจากวนัที ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั�นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบันี�  

(3) หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี�  ให้ถือว่าสัญญาเช่าฉบบันี� เป็นอนัสิ�นผลทนัที 

(ก) เมื อครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าและไม่มีการต่ออายสุัญญาเช่า 
(ข) เมื อคู่สัญญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสัญญาเช่าฉบบันี�  
(ค) ทรัพยสิ์นที เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี ยวกบัการ

เวนคืนหรือกฎหมายอื นๆ โดยกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโครงการอยา่งมีนยัสาํคญั และ
ไม่สามารถแกไ้ข เยียวยาเหตุดงักล่าวได ้หรือดาํเนินการใดๆ เพื อลด
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโครงการได ้

ทั�งนี�  กรณีที มีการเลิกสัญญาเช่าฉบบันี�ดว้ยเหตุตามที ระบุไวใ้นขอ้ (3) (ข) หรือ 
(3) (ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เวน้แต่ตกลงกนัเป็นอย่าง
อื น 

(4) ในกรณีที สัญญาบริหารโรงแรมฯ สิ�นสุด หรือยกเลิกก่อนหมดสัญญาด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม กองทุนรวมสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า โดย
ที กองทุนรวมไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผูเ้ช่า หรือหากกองทุนรวมเลือกที 
จะไม่ยกเลิกสัญญาเช่า ผูเ้ช่ามีหน้าที ในการดาํเนินการหาผูบ้ริหารโรงแรมฯ 
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รายใหม่โดยไม่ชักช้า ทั�งนี�  ผูบ้ริหารโรงแรมฯและเงื อนไขในสัญญาบริหาร
โรงแรมฯ ดงักล่าวจะตอ้งเป็นที ยอมรับไดข้องกองทุนรวม 

 

ผลของการผิดนดัหรือผล
จากการเลิกสัญญา 

1.  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ตามที ระบุในข้อ (1) หรือ (2) ของเหตุสิ�นสุดของ
สัญญาเช่าตามสัญญาฉบบันี�  คู่สัญญาฝ่ายที มิได้ผิดสัญญาอาจบอกเลิกสัญญา
ฉบบันี� โดยแจง้ให้คู่สัญญาฝ่ายที ผิดสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หากเป็นกรณีผูเ้ช่าผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่า
เช่าคา้งชาํระ (หากมี) และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที กฎหมายกาํหนดจากผูเ้ช่าได้
อีกส่วนหนึ งดว้ย 

2. ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ตามที ระบุไวใ้นขอ้ (3) หรือ (4) ของสัญญาฉบบันี�  ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันี� สิ�นสุดลง 

3. เมื อสัญญาเช่าฉบบันี� สิ�นสุดลงในกรณีใดๆ ผูเ้ช่าจะดาํเนินการส่งมอบทรัพยที์ 
เช่าคืนให้แก่กองทุนรวมในสภาพของทรัพยที์ เช่าในขณะนั�นตามที ไดรั้บการ
บาํรุงรักษาตามรายละเอียดที กาํหนดในสัญญาฉบบันี�  

4. ในกรณีที คู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื อนไขใด ๆ ที กาํหนดขา้งตน้ 
ผูเ้ช่ายงัคงมีหน้าทีภายใ ตส้ัญญาฉบบันี* และสามารถใ ช้ประโ ยชน์ใ นทรัพยที์
เช่าจนกว่าจะครบกาํหนดตามระยะเวลาทีคู่สัญญากาํหนดใ นหนังสือบอก
กล่าว 

 

ค. ข้อตกลงกระทําการเกี�ยวกับการเช่าโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (“กองทุนรวม”) 

 บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั  (“บริษทั”) 

ขอ้ตกลงเกี ยวกบัการเช่า บริษทัตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่าบริษทัจะดาํเนินการเช่าโรงแรม สมุยบุรี 
บีช รีสอร์ท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นบัจากวนัที เริ มระยะเวลาการเช่าโดย
ให้มีเงื อนไขในการเช่าเช่นเดียวกนักบัหรือไม่ดอ้ยไปกว่าเงื อนไขต่างๆ ที กาํหนดใน
สั ญ ญ า เ ช่ า ท รั พ ย์ สิ น ที ก อ ง ทุ น ร ว ม ล ง ทุ น ค รั� ง แ ร ก ร ะ ห ว่ า ง ก อ ง ทุ น ร วม
อสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี และบริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั ซึ งมีสาระสําคญั
ตามที กาํหนดในขอ้ 4.2 ข 

ทั�งนี�  บริษทัอาจเขา้เป็นผูเ้ช่าทรัพยสิ์นดังกล่าวเองหรือกาํหนดให้นิติบุคคลอื นที 
กองทุนรวมเห็นชอบเขา้เป็นผูเ้ช่าทรัพยสิ์นก็ได ้

ขอ้ตกลงเกี ยวกบั
ค่าเสียหาย 

บริษทัตกลงกบักองทุนรวมว่าหากบริษทัปฏิบติัผิดสัญญาของขอ้ตกลงกระทาํการ
ฉบบันี�  บริษทัจะชาํระค่าเสียหายให้กองทุนรวมในจาํนวนที ไม่น้อยกว่าอตัราค่าเช่า
และ/หรือค่าตอบแทนใดๆ ที กองทุนรวมคาดว่าจะไดรั้บ หากมีการนาํโรงแรม สมุย
บุรี บีช รีสอร์ท ให้เช่าตามเงื อนไขภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์นที กองทุนรวมลงทุน
ครั� งแรกระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี และบริษทั สมุยบุรี บีช รี
สอร์ท จาํกดั เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 ปี นบัจากวนัที เริ มระยะเวลาการเช่า 
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4.3 จุดเด่นในการลงทุน 

 บริษทัจดัการเชื อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความน่าสนใจดงันี�  

ก.  เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ=ของทรัพย์สินที�ลงทุน (Freehold Asset) ซึ�งใช้ประโยชน์ได้ อย่างไม่มี 
 กําหนดเวลา 

 กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นโดยรับโอนกรรมสิทธิR ในทรัพยสิ์นทั�งหมด (Freehold Asset) ซึ งจะทาํให้
กองทุนรวมมีสิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชน์อย่างไม่มีกาํหนดเวลา ซึ งแตกต่างจากการลงทุนใน
สิทธิการเช่าที มีกาํหนดระยะเวลาอนัจาํกดั นอกจากนี�  กองทุนรวมยงัอาจมีโอกาสไดรั้บกาํไรจากการขาย
ทรัพยสิ์นดงักล่าวออกไปไม่ว่าทั�งหมดหรือแต่บางส่วนหากราคาทรัพยสิ์นมีมูลค่าเพิ มขึ�นในอนาคต 

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

 โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีการบริหารงานภายใตสั้ญญาบริหารจดัการกบั บริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์
เนชั นแนล จาํกดั (บริษทัในเครือ ของ บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท )  มีโรงแรมอยู่ภายใตก้ารบริหารงาน  
โดยมีจาํนวน 4 แห่งบนเกาะสมุย มีผูบ้ริหารที มีความเชี ยวชาญประสบการณ์ในการบริหาร และการจดัการ
โรงแรมมานานกว่า 10 ปี มีฐานพนกังานที มีความรู้ความสามารถในธุรกิจโรงแรม 

 ในปัจจุบนับริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั นแนล จาํกดั ไดจ้ดัส่งทีมงานเขา้มาทาํการบริหารโรงแรมฯ 
เพื อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจที วางไว ้ โดยทีมงานของบริษทั รีโซเทล 
กรุ๊ป อินเตอร์เนชั นแนล จาํกดั มีจาํนวน N คนซึ งแต่ละคนไดเ้ขา้มาควบคุมและบริหารในส่วนที สาํคญัของ
องค์กรโรงแรมฯ คือ ในตาํแหน่ง ผูจ้ ัดการทั วไป 1 คน และผูจ้ ัดการโรงแรมฯ เพื อดาํเนินงานดา้นการ
บริหารโรงแรมฯ วางระบบการดาํเนินงาน ตลอดจนควบคุมและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกคน
คือ ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเครื องดื ม เพื อดาํเนินการบริหารงานดา้นอาหารและเครื องดื มทั�งหมด ตลอดจน
ควบคุมการจดัซื�อ และบริหารคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษทั รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั น
แนล จาํกดัและบริหารงานในเรื องวสัดุเหลือใช ้  คนสุดทา้ยไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เพื อ
ดาํเนินการเรื องการทาํการตลาด การหาลูกคา้ การบริหารทีมขาย และเอเยนต ์ ตลอดจนการบริหารเรื องการ
วางแผนการตลาดเพื อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของโรงแรมฯ 

ค.  ทําเลที�ตั!ง 

  โครงการ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ตั�งอยู่บนชายหาดแม่นํ� า ซึ งอยู่ดา้นเหนือของเกาะสมุย อยู่ระหว่าง
หาดบ่อผดุและหาดบางโพ อยูห่่างจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่าง 

  จากท่าเรือเฟอร์รี เกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากแหล่งท่องเที ยวชายหาดเฉวง ประมาณ 15
กิโลเมตร   ซึ งชายหาดแม่นํ� า เป็นชายหาดที สวยงามแห่งหนึ งของเกาะสมุยมีลกัษณะชายหาดที ยาว แต่ไม่
กวา้ง  โดยโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีพื�นที หน้าหาดติดทะเลประมาณ 65 เมตร เป็นชายหาดที มีความ
เป็นส่วนตวั เงียบสงบเหมาะสําหรับมาพกัผ่อน และตอ้งการความเป็นส่วนตวั และยงัเป็นที ตั�งของชุมชน
เก่าแก่นบัร้อยปีของเกาะสมุย เหมาะสําหรับนกัท่องเที ยวที ตอ้งการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่อีกด้วย  
อีกทั�งยงัอยูใ่กลว้ดัหนา้พระลาน ซึ งเป็นสถานที ท่องเที ยวที สาํคญัอีกแห่งของเกาะสมุย  ที นกัท่องเที ยวส่วน
ใหญ่จะตอ้งแวะไปนมสัการหลวงพ่อวดัหน้าพระลาน  และยงัใกลก้บัสนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย  สนาม
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กอลฟ์ชื อดงัที จดัแข่งการแข่งขนัระดบัชาติเป็นประจาํทุกปีและเป็นที ชื นชอบของนกักอลฟ์ทั วโลก โดยอยู่
ห่างจากโรงแรมฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร 

 จากการที เป็นโรงแรมที ตั�งอยู่บนชายหาดแม่นํ� านั�น ทาํให้ไดเ้ปรียบในเรื องของทาํเลที ตั�ง และเป็นที ดึงดูด
ใจแก่นักท่องเที ยวได้มากกว่า โรงแรมที มีไม่ได้ตั�งอยู่บนชายหาด  และเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของ
นกัท่องเที ยวที มีความตอ้งการความเป็นส่วนตวัไม่พลุกพล่าน และการเดินทางจากโรงแรมโรงแรม สมุยบุรี 
บีช รีสอร์ท ไปยงัสถานที อาํนวยความสะดวกต่างๆ ในเกาะสมุย ก็สะดวกสบาย 

ง.  อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที�ดี 

 อุตสาหกรรมการท่องเที ยวในปี 2552 และในอนาคต ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล โดยจดัเป็นนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที ยว อาทิ โครงการ “เที ยวไทยครึกครื�น เศรษฐกิจไทยคึกคกั” ในปี 2552 โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหลายฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นทั�งฝ่ายราชการ และฝ่ายเอกชน ในการร่วมมือร่วมใจ ฟื� นฟูธุรกิจการ
ท่องเที ยวของประเทศไทยให้กลบัมาฟื� นตัวสู่สภาวะปกติ  โดยทางฝ่ายราชการก็จัดการส่งเสริมการ
ท่องเที ยวของแต่ละจงัหวดัอยา่งเตม็ที  ส่วนทางฝ่ายเอกชนไม่ว่าจะเป็นเจา้ของกิจการโรงแรม หรือกิจการที 
เกี ยวกบัการท่องเที ยวต่าง ๆ ก็ร่วมกนัจดัโปรโมชั นต่าง ๆ เพื อเป็นแรงจูงใจให้กบันักท่องเที ยวกลบัมา
ท่องเที ยวในประเทศไทย 

 

แหล่งท่องเทียว

2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%) 2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%) 2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%)

เกาะสมุย 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

จาํนวนสถานพกัแรม จาํนวนหอ้ง

(หอ้ง)

อตัราการเขา้พกั

เฉลีย(แห่ง)

* ขอ้มลูจาก www.tourismthailand.org 

จากสถิติในปี 2550-2551 นั�นจะเห็นได้ว่าอัตราการเข้าพักในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 กว่า 35.17%
เนื องจากในปี 2551 เศรษฐกิจการท่องเที ยวลดลงเพราะสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย  ซึ งปัจจุบนั
กลบัมาทรงตวัในทางที เป็นปกติแลว้ จะเห็นไดว่้าสถิติอตัราการเขา้พกัในปี 2552 เพิ มขึ�นถึง 143.64% จาก
ที ลดลงในปี 2551 ถึง  35.17%  แต่สถิติดา้นสถานที พกัในเกาะสมุย มีปริมาณสูงขึ�น 5.46% และจาํนวน 

ห้องมากขึ�น ~.KN% แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในดา้นสถานที พกัในเกาะสมุย มีขึ�นอย่างต่อเนื อง ทั�งที  ซึ ง
แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนยงัคงมั นใจว่าเศรษฐกิจการท่องเที ยวของเกาะสมุยจะตอ้งกลบัมาฟื� นตวัอีกครั� ง  

ในปี 2551 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะประสบปัญหา ซึ งส่งผลกระทบมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
โลก ไขห้วดันก ไขห้วดั 2009 เป็นตน้ ซึ งปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการท่องเที ยวเป็นอย่างมาก ดงัจะ
เห็นไดจ้ากปริมาณนกัท่องเที ยวบนเกาะสมุยในปี 2551 รวมทั�งสิ�นประมาณ 986,422 คน ซึ งลดลงจากปี 
2550 คิดเป็นร้อยละ 6.91 แต่ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที ยว ต่อคนต่อวนั กลบัมีอตัราสูงขึ�นถึงร้อยละ 7.64 
เนื องจากนกัท่องเที ยวมีการจบัจ่ายซื�อของมากขึ�น และใชบ้ริการห้องพกัในเกณฑร์าคาที สูงขึ�น ดงัไดแ้สดง
ตามตารางต่อไปนี�    (* ขอ้มูลจาก www.tourismthailand.org ) 
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ตารางแสดงจํานวนนักท่องเที�ยวบนเกาะสมุย 

ปี พ.ศ. จํานวนนักท่องเที�ยว(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% 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายของนักท่องเที�ยวบนเกาะสมุย (บาท/คน/วัน) 

ปี พ.ศ. ค่าใช้จ่ายเฉลี�ยทั!งหมด/คน อัตราการเติบโต 

2549 3,003.69 1.90% 

2550 2,984.12 -0.65% 

2551 3,212.00 7.64% 

ตารางแสดงรายได้จากการท่องเที�ยวบนเกาะสมุย (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. รายได้รวมทั!งหมด (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  ดงัต่อไปนี�  

ก) ปีที  1  
 ค่าเช่าคงที ในอตัรา 62.00 ลา้นบาทต่อปี ค ํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

กาํหนดวงเงินคํ�าประกนัไม่ตํ ากว่า 62.00 ลา้นบาท  ต่ออายแุบบปีต่อปี ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  1  
ข) ปีที  2 
 ค่าเช่าคงที ในอตัรา 64.00 ลา้นบาทต่อปี ค ํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

กาํหนดวงเงินคํ�าประกนัไม่ตํ ากว่า 64.00 ลา้นบาท ต่ออายแุบบปีต่อปี  ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  2 
ค) ปีที  3 
 ค่าเช่าคงที ในอตัรา 66.00 ลา้นบาทต่อปี ค ํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

กาํหนดวงเงินคํ�าประกนัไม่ตํ ากว่า  66.00 ลา้นบาท ต่ออายแุบบปีต่อปี  ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  3 
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ง) ปีที  4 – ปีที  5  
 ค่าเช่าคงที ในอตัรา 67.00 ลา้นบาทต่อปี ค ํ�าประกนัดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์ โดย

กาํหนดวงเงินคํ�าประกนัแต่ละปีไม่ตํ ากว่า 67.00  ลา้นบาท  ต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื อนไขในสัญญา
เช่าในช่วงปีที  4 -  ปีที  5 

จ) ปีที  6  เป็นตน้ไปจนถึงวนัสิ�นสุดการเช่า 
รายไดค้่าเช่าต่อปีของกองทุนรวมก่อนหักค่าใชจ้่ายกองทุนรวมจะถูกกาํหนดโดยสูตรดงัต่อไปนี�  โดยคํ�า
ประกนัดว้ยหนังสือคํ�าประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย ์โดยกาํหนดวงเงินคํ�าประกนัแต่ละปีไม่ตํ ากว่า 
58.00 ลา้นบาท ต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปีที  6 – ปีที  15 

          ค่าเช่าคงที�                                +                                     ค่าเช่าแปรผัน 
                                                                             
 58 ลา้นบาทต่อปีประกนั                                      (*กาํไรขั�นตน้ของผูเ้ช่า – ค่าเช่าคงที ) x 60% 
       โดยผูค้ ํ�าประกนั 

* กาํไรขั�นตน้ของผูเ้ช่า = รายไดค้า่เช่าที ผูเ้ช่าเก็บได ้– ค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่า  
                 ถา้กาํไรขั�นตน้นอ้ยกว่าค่าเช่าคงที  กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บค่าเช่าแปรผนั 

 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมจะดาํเนินการยกเลิกการคํ�าประกนัส่วนตวัและนิติบคุคลตามหนงัสือชี�ชวนฉบบั
เดิม ก็ต่อเมื อผูเ้ช่าไดว้างหลกัประกนัหนงัสือคํ�าประกนัที ออกโดยธนาคารพาณิชย ์เพื อประกนัการปฎิบติั
ตามสัญญาเช่า โดยขยายระยะเวลาการคํ�าประกนัของหนงัสือคํ�าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 1 ปี 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี สาํหรับปีที  4  เรียบร้อยแลว้ 

4.4 ปัจจัยความเสี�ยง 

ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยัความเสี ยงของกองทุนรวมก่อนการตดัสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบบั
นี� มีขอ้ความที เป็นการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมซึ งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการ
ดาํเนินการที แทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ซึ งรวมถึง
ปัจจัยความเสี ยงตามที ไดร้ะบุไวใ้นที นี�  ความไม่แน่นอนที อาจเกิดขึ�นและ/หรือ ความคลาดเคลื อนของการ
ประมาณการต่างๆที ได้ระบุไวที้ นี�  รวมถึงความเสี ยงอื นๆ เช่นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที บริษทั
จดัการไม่อาจควบคุมหรือคาดหมายไดใ้นขณะนี�  แต่อาจกลายเป็นความเสี ยงที มีนัยสําคญัในอนาคตซึ งหาก
เกิดขึ�นอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

คาํอธิบายเกี ยวกบัแนวทางการบริหารเพื อลดความเสี ยง มาตรการรองรับความเสี ยง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี ยงข้อใดขอ้หนึ งไม่ถือเป็นคาํรับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดาํเนิน
มาตรการรองรับความเสี ยงตามที กาํหนดไวไ้ดท้ั�งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเสี ยงต่างๆ
ตามที ระบุในเอกสารฉบบันี�จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ�น เนื องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลด
ความเสี ยงยงัขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายประการที อยูน่อกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอ้ความในลกัษณะที เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที ปรากฏในเอกสารฉบบันี�  
เช่น การใช้ถ้อยคาํว่า “เชื อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั�งใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี ยวกบัผลประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจการ
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เปลี ยนแแปลงของกฎหมายที เกี ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื นๆ เป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและมิไดเ้ป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากนี�  ผลการดาํเนินการที เกิดขึ�นจริงกบัการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ขอ้มุลในส่วนนี� ที อา้งถึงหรือเกี ยวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลที ไดม้าจาก
ขอ้มูลที มีการเปิดเผยหรือคดัย่อจากสิ งพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอื นๆโดยที กองทุนรวมมิไดท้าํการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนี์� เป็นการลงทนุที ค ํ�าประกนัผลตอบแทนในระยะ 15  ปี  ผูล้งทุนไม่
ควรคาดหวงักาํไรระยะสั�นจากการเพิ มขึ�นของราคาหน่วยลงทนุ 

ทั�งนี�   รายไดห้ลกัของกองทุนรวม คือค่าเช่าทรัพยสิ์น โดยกองทุนรวมจะไดรั้บค่าเช่าจากผูเ้ช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที 
เป็นอตัราคงที  และอตัราแปรผนั โดยส่วนที เป็นอตัราคงที จะเป็นรายไดห้ลกัของกองทุนรวม 

4.4.1  ความเสี�ยงเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุน 
1) ความเสี�ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื�น  ๆ
โครงการที กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจทั�งในและ
ต่างประเทศ เนื องจากผูเ้ขา้พกัจะเป็นผูที้ มีทั�งคนไทยและนักท่องเที ยวต่างประเทศ นอกจากนี�  
โรงแรมอาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื นๆ เช่น การเปลี ยนแปลง
ในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ มค่าเงินบาท มุมมองในทางลงของชาว
ต่างประเทศเกี ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประทว้ง หรือการปิดลอ้ม หรือการแพร่ระบาดของโรคหวดั 2009 โรคไขห้วดันก หรือโรคอื นใด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือใน
อนาคต หรือการเปลี ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อการดาํเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาํเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

 2) ความเสี�ยงของความสามารถในการชําระค่าเช่าแก่กองทุนรวมของผู้เช่า 
     2.1)  ความสามารถของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด ในการชําระค่าเช่า 

 งบการเงินของ 
บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด 

2550 
(ล้านบาท) 

2551  
(ล้านบาท) 

2552 
(ล้านบาท) 

รายได้ 37.58 40.81 38.83 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (33.09) (42.36) (35.70) 

ดอกเบี!ยจ่าย (15.18) (14.00) (10.07) 

ค่าเสื�อมราคา (18.81) (24.00) (24.92) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (29.51) (39.55) (31.86) 

สินทรัพย์รวม 409.25 389.13 456.49 

หนี!สินรวม 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 เป็นงบการเงินที ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชี 
     งบการเงินปี 2552 เป็นงบการเงินที บริษทัจดัทาํเพื อส่งผูต้รวจสอบบญัชี 

 ขอ้มูลตวัเลขตามตารางที  1 สะทอ้นภาพรายไดจ้ากทรัพยเ์พียงระดบัหนึ ง เนื องจากผลประกอบการใน
ปี 2550-2552 เกิดจากการเปิดบริการในบางส่วน เพื อทดสอบการดาํเนินการของโรงแรม ในขณะ
ตระเตรียมกลุ่มเจา้หนา้ที และผูบ้ริหารโรงแรมมืออาชีพและพนกังานเพื อมาดาํเนินการ ซึ งจากรายได ้
ในปี 2550 -2552 เกิดขึ�นจากการเปิดบริหารในบางส่วน โดยมีการเปิดบริการเพียง 40-50% จากจาํนวน
ห้องพกัทั�งหมด ซึ งรายไดที้ แสดงนั�นเมื อเปรียบเทียบกบัการเปิดบริหารเตม็ 100% แลว้ นั�น รายไดข้อง
บริษทัน่าจะเพิ มขึ�นอยา่งนอ้ย 40% 

                                           U)    ความเสี�ยงจากการคํ!าประกัน 

  3.1) เงื อนไขหนงัสือคํ�าประกนัค่าเช่าระยะเวลา 15 ปี โดยต่ออายแุบบปีต่อปี สาํหรับปีที  1 ถึง ปี
ที  3 และต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน สาํหรับปีที  4  ถึง ปีที  15 ดงันั�นผูล้งทนุจึงตอ้งพิจารณา
ปัจจยัพื�นฐานธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมในเกาะสมุยและความสามารถในการบริหาร 
ธุรกิจของ บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั โดยรายละเอียดของการคํ�าประกนัค่าเช่ามี
ดงัต่อไปนี�  

ผูเ้ช่า จะตอ้งคํ�าประกนัรายไดค้่าเช่า โดยการจดัหาหนงัสือคํ�าประกนัที ออกโดยธนาคาร
พาณิชย ์ ตามรายละเอียด ดงันี�  

   ปีที  J  จาํนวน   62 ลา้นบาท 
   ปีที  L  จาํนวน  64 ลา้นบาท 
   ปีที  3  จาํนวน 66 ลา้นบาท 
   ปีที  4-5  จาํนวน 67 ลา้นบาท 
   ปีที  6 – 15  จาํนวน 58 ลา้นบาท 

มาคํ�าประกนั แบบปีต่อปี สาํหรับปีที  1 ถึง ปีที  3 และต่ออายทุุก 1 ปี 6 เดือน สาํหรับปีที  4 
ถึง ปีที  15 เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื อเป็นหลกัประกนัรายไดค้่าเช่าใหก้บักองทุน จึงมีความ
เสี ยงที ทางธนาคารอาจจะไม่ออกหนงัสือคํ�าประกนัให้กบัผูเ้ช่าในปีใดก็ได ้

 อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะดาํเนินการยกเลิกการคํ�าประกนัส่วนตวัและนิติบุคคลตาม
หนังสือชี� ชวนฉบับเดิม ก็ต่อเมื อผูเ้ช่าได้วางหลกัประกันหนังสือคํ� าประกันที ออกโดย
ธนาคารพาณิชย ์เพื อประกนัการปฎิบติัตามสัญญาเช่า โดยขยายระยะเวลาการคํ�าประกนั
ของหนงัสือคํ�าประกนัแต่ละฉบบั จาก 1 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี 
สาํหรับปีที  4 เรียบร้อยแลว้ 

3.2)  การบริหารความเสี ยงของการคํ�าประกนั 
3.2.1 มูลค่าของทรัพยที์ ใชค้ ํ�าประกนั 

หนงัสือคํ�าประกนั  : มีมูลค่าตามหลกัประกนัที ผูเ้ช่าจะไดด้าํเนินการคํ�าประกนัไว้
กบั ธนาคารพาณิชยต์ามวงเงินคํ�าประกนัตามขอ้ 3.1.1  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถ
เรียกเงินจากหลกัประกนั คือ หนงัสือคํ�าประกนัที ออกโดยธนาคารพาณิชย ์ตามขอ้ 
3.1.1 ในกรณีผูเ้ช่าไม่สามารถชาํระค่าเช่าขั�นตํ าตามที กาํหนดไว ้
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  4) ความเสี�ยงทางการเมือง 

ผลกระทบทางดา้นการเมืองอนัเนื องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประท้วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที ยวของประเทศ
ไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการดาํเนินงานของ
โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการของผูเ้ช่า ซึ ง
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานกองทุนรวมดว้ย ทั�งนี�  จึงไม่สามารถรับรองไดว่้า สภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคตหรือการเปลี ยนแปลงของนโยบายทาง
การเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช        รีสอร์ท 
สภาวะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการของผูเ้ช่าและการเติบโตของกองทุนรวม 

 5) ความเสี�ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนบัเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยที์ มีความเสี ยงสูงเมื อเปรียบเทียบ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอื นๆ เช่น ธุรกิจศูนยก์ารค้า อาคารสํานักงานให้เช่า เป็นตน้ 
เนื องจากการประกอบกิจการโรงแรมนั�นขึ�นอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มหลายดา้น รวมถึงอุตสาหกรรม
การท่องเที ยวของประเทศไทย ดังนั�น การที กองทุนรวมมีการให้เช่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
เพื อให้ผูเ้ช่านาํทรัพยสิ์นไปประกอบกิจการโรงแรมและหากผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าไดรั้บผลกระทบ
ในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเ้ช่าไม่สามารถชาํระค่าเช่าไดต้ามที กาํหนดหรือค่า
เช่าผนัแปรที ไดไ้ม่เป็นไปตามที กองทุนรวมคาดการณ์ไว ้อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของ
กองทุนรวมได ้ 

 V) ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�สูงขึ!น 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที ยวในจงัหวดั
ภาคใต ้การเพิ มขึ�นของจาํนวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพิ มขึ�นหรือลดลงของจาํนวนโรงแรมหรือ
ที พกั การที มีจาํนวนโรงแรมหรืออาคารที พกัอาศยัเพิ มขึ�นจะส่งผลทาํให้อุปทานเพิ มขึ�น ทาํให้การ
แข่งขนัในการจดัหาผูเ้ช่าห้องเพิ มขึ�น 

 7) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ 

โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ที กองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรั้บผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของ
ความนิยมของนกัท่องเที ยว เพราะหากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคลกัษณะมุ่งเนน้การเขา้ถึงธรรมชาติ
ซึ งแตกต่างจากโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อจาํนวนนกัท่องเที ยวที มาใชบ้ริการในโครงการ หาก
โครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการไดท้นัต่อการ
เปลี ยนแปลงดงักล่าว 

 

 

 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   27 

 

 

 8) ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อ
วินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามี อุบติัภยั และการก่อวินาศกรรม แมจ้ะ
มีโอกาสเกิดขึ�นไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึ�นในบริเวณที ตั�งอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม นอกจาก
จะสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของกองทุนรวมแลว้ จะยงัความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของผูเ้ช่าและผูม้าใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
กองทุนรวมได้ทาํประกันภยัที ครอบคลุมความเสียหายในทรัพยสิ์นของโครงการที เกิดจากภยั
ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไวส้ําหรับ
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

นอกจากนี�  การซ่อมแซมที จาํเป็นใดๆ เพื อแกไ้ขความเสียหายของอสังหาริมทรัพยอ์าจมีค่าใชจ้่าย
สูงและตอ้งใชเ้วลานาน รวมถึงอาจทาํให้กองทุนรวมสูญเสียรายไดใ้นจนวนัที มีนยัสําคญัในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ซึ งทาํให้การดาํเนินงานของโรงแรมหยุดชะงกั ดงันั�นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/
หรือความเสียหายที เกิดขึ�นต่ออสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการ
ดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมีความ
คุม้ครองและวงเงินประกนัภยัที สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสังหาริมทรัพยที์ มี
ลกัษณะการใชง้านสอดคลอ้งกบัการใชง้านของอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

 4.4.2  ความเสี�ยงที�เกิดขึ!นจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู ้จัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการทําการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย ์นั�นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที เกี ยวขอ้ง (Due 
Diligence) การประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพยชิ์�นนั�นๆ อย่างไรก็ตามการ
ตรวจสอบดังกล่าวแม้กระทาํโดยผูมี้ตรวจสอบที มีคุณภาพ และเป็นการกระทาํตามมาตรฐาน
วิชาชีพแล้วก็ตาม ผูต้รวจสอบดังกล่าวข้างตน้รวมถึงผูจ้ดัการกองทุนไม่สามารถประกันไดว่้า 
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทนุมีความสมบูรณ์ ครบถว้น ถูกตอ้งทุกประการ ทั�งนี�  เนื องจาก
ความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย ์อาจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้
เนื องจากขอ้จาํกดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที ใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื นๆ ที เป็น
ขอ้จาํกดัในการตรวจสอบของทั�งผูป้ระเมินราคา และที ปรึกษากฎหมาย  

 1) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เนื�อหาสาระที จะมีการเปลี ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชี
ไม่อาจคาดหมายได ้หรือมีการเปลี ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. 
หรือหน่วยงานที เกี ยวขอ้งในเรื องการบนัทึกบญัชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทนุ
รวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงดงักล่าวได ้อีกทั�งไม่สามารถประกนัไดว่้า
การเปลี ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการ
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ดาํเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี� มูลค่าของทรัพยสิ์นทางบญัชีของกองทุนรวม อาจจะมีการ
เปลี ยนแปลงไดใ้นอนาคตหากมุมมองของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นมีการเปลี ยนแปลงไปซึ งจะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทางบญัชีของทรัพยสิ์น  ทั�งนี�  กองทุนรวมจะตอ้งดาํเนินการให้มีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและมีการเปลี ยนบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตามรายละเอียดที กาํหนดโครงการ 

 2) ความเสี�ยงเรื�องความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั�นจะถูกกาํหนดจากผลการดาํเนินงาน โดยผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมนั� นขึ� นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เ ช่น สภาวะเศรษฐกิจทั� งในและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน การแข่งขนัจากโครงการอื น การเปลี ยนแปลงของ
ขอ้บงัคบัและกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูก
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดงักล่าวขึ�นอยูก่บัความสามารถของผูเ้ช่า
ในการชาํระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลกัประกนัตาม
ขั�นตอนและในเวลาอนัควรตามรายละเอียดที ระบุไวข้า้งตน้เมื อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดงันั�น ความผนั
ผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผูล้งทุนมีความเสี ยงที จะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามที ไดป้ระมาณ
การเอาไว ้ณ ที นี�  หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ มการ
จ่ายเงินปันผลในปีต่อๆ ไป 

 3) ความเสี�ยงจากเงินชดเชยที�ได้จากการทําประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม
ค่าเสียหายที�เกิดขึ!นจริง 

ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเช่าที ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มีการทาํประกนัวินาศภยัที 
ครอบคลุมความเสี ยงทั�งหมด (All Risks Insurance) และจะให้ผูเ้ช่าทาํประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่าเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั�งหมดตลอดระยะเวลาเช่า 
โดยระบุให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากนี�  กองทุนรวมจะ
ให้ผูเ้ช่าจดัให้มีการทาํประกนัภยับุคคลภายนอกที อาจไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุดบกพร่อง
ของทรัพยสิ์นที ลงทุนอีกดว้ย 

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที มิไดอ้ยู่ภายใตก้ารคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยั หรือความ
เสียหายนั�นเกินกว่าวงเงินที ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงิน
ประกนัไดค้รบถว้นตามกรมธรรม์ ซึ งในกรณีดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทาง
การเงินของกองทุนรวม ทาํให้รายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรัพยน์ั�นไม่เป็นไปตามประมาณ
การ ในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมอาจไดรั้บความเสียหายทางการเงินเนื องจากเงินชดเชยที ไดจ้าก
การประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายไดไ้ม่ทั�งหมด 

นอกจากนี�ความเสี ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทาํประกนัภยัคุม้ครองได ้หรือค่าเบี�ยประกนัอาจจะ
สูงมากจนไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจที จะทาํการประกนัเพื อคุม้ครองความเสี ยงในกรณีดงักล่าว  
ในกรณีที เกิดความเสียหายในส่วนที ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่า
มากกว่าวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันไดค้รบถ้วนตามกรมธรรม์
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กองทุนรวมอาจจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ มมากขึ�น ทาํให้รายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรัพยน์ั�นไม่
เป็นตามประมาณการ 

 4) ความเสี�ยงจากการที�ผลการดําเนินงานที�แท้จริงและทรัพย์สินของกองทุนรวมอาจแตกต่างจาก

ประมาณการที�ได้ระบุไว้ 

รายงานทางการเงินต่างๆ ที ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบบันี�  ซึ งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที 
เกิดขึ�นจริง (รวมถึงรายงานใดๆที เกี ยวข้องกับวตัถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื นๆและ
วตัถุประสงค์ของผูบ้ริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือ
สมมติฐานหรือการคาดการณ์ที เกี ยวขอ้งใดๆ ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกนัว่า
จะเป็นจริงตามนั�น เช่น การประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมขึ�นอยู่กบัขอ้สมมติฐาน
หลายขอ้ซึ งอาจเปลี ยนแปลงได ้ซึ งสมมติฐานเหล่านี� มีความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุม
ของกองทุนรวมเช่นการลดลงของนกัท่องเที ยว และอตัราค่าเช่าที ลดลง เป็นตน้ ซึ งปัจจยัเหล่านี�
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม ซึ งเหตุการณ์ที เกิดขึ�นจริง หรือการ
ลงทุนและผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากสิ งที ไดค้าดการณ์
ไว ้ณ ที นี�  

ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เกี ยวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการที เกี ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม นโยบายรัฐและอื นๆ ซึ งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษทั
จดัการในปัจจุบนั และมิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและ
การประมาณการดังกล่าวตั�งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ งมีความไม่แน่นอน โดยอาจ
เกิดขึ�นหรือไม่ก็ได้ และเป็นปัจจยัที อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐาน
ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดขึ�นจริง การดาํเนินการบางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณ
การที ระบุไว ้และอาจส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมที เกิดขึ�นจริง หรือการลงทุนและ
ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจากสิ งที ไดค้าดการณ์ไว ้ณ ที นี�  

 5) ความเสี�ยงด้านภาษีและการเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวข้องในอนาคต 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย ์(ในกรณีที 
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย)์ ในอนาคตนั�น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที เกิดจาก
การซื�อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิR ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย ์ซึ งกองทุนรวมอาจตอ้ง
รับภาระทั�งหมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที กองทุนรวมจะตอ้งชาํระ
ดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราที เป็นอยูใ่นปัจจบุนั หรืออาจมีการเปลี ยนแปลงในกฎเกณฑต์่างๆใน
เรื องภาษีจากผลการดาํเนินงาน ในเรื องภาระภาษีอื นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือ
เกี ยวกบัภาระภาษีของเงินปันผลที ผูถื้อหน่วยไดรั้บจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือคาํสั งของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที มีอาํนาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็นเหตุการณ์ที ไม่อาจคาดหมายได ้
ซึ งหากมีการเปลี ยนแปลงดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อผลประกอบการและมูลค่า
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผูล้งทุนได ้รวมถึงอาจทาํให้ภาระภาษีของผูถื้อหน่วยเปลี ยนแปลง
ไปจากเดิม 

 6) ความเสี�ยงที�เกิดขึ!นเมื�อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที พกัอาศยัลกัษณะนี�แต่ละแห่งจะตอ้งมีการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ดูใหม่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพื อดึงดูด
ลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบาํรุงรักษาประจาํปี
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีที เป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื อเปลี ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและ
อาคารที พกัอาศยั ซึ งปกติจะดาํเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปลี ยนงานระบบสําคญัของ
โครงการ ซึ งปกติจะดาํเนินการทุกๆ L� ปี โดยประมาณการปรับปรุงดงักล่าวจะดาํเนินการเป็น
ส่วนๆ เฉพาะพื�นที ที ตอ้งการปรับปรุงเทา่นั�น ดงันั�น ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทุนรวมจะเกิดขึ�น
เฉพาะบริเวณพื�นที ที มีการปรับปรุง หรือพื�นที ใกลเ้คียงที ไดรั้บการรบกวนจากการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั� ง ผูบ้ริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื อให้
เกิดผลกระทบต่อลูกคา้นอ้ยที สุดและจะตอ้งศึกษาผลกระทบต่อรายได ้และผลตอบแทนที ไดรั้บทกุ
ครั� งก่อนดาํเนินการ นอกจากนี�  ในระหว่างระยะเวลาที มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั� ง ผู ้
เช่ายงัคงตอ้งชาํระค่าเช่าอตัราคงที ให้แก่กองทุนรวม เวน้แต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าว
เกิดขึ�นจากเหตุการณ์ที เป็นเหตุสุดวิสัย 

 7) ความเสี�ยงเกี�ยวกับใบอนุญาต 

ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ M ปี หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผูเ้ช่าไม่สามารถ
ดาํเนินการเพื อให้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทั�งหมด) อาจจะทาํให้มี
ผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ช่า กล่าวคือจะทาํให้ผูเ้ช่าไม่สามารถประกอบกิจการดาํเนินกิจการ
โรงแรม (บางส่วนหรือทั�งหมด) ต่อไปได ้และอาจทาํให้ผูเ้ช่าไม่สามารถชาํระค่าเช่าให้แก่กองทุน
รวม และ/หรือ ทาํให้รายไดข้องกองทุนรวมไม่เป็นไปตามที คาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผูเ้ช่าไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าที ภายใตสั้ญญาเช่าได ้ทั�งนี�  กฎเกณฑ์ หรือ ขอ้บงัคบัต่างๆ 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจา้หน้าที ของหน่วยงานที เกี ยวขอ้งกบัการขอต่อใบอนุญาต
อาจจะมีการเปลี ยนแปลงไดใ้นอนาคตซึ งอาจจะทาํให้การขอต่อใบอนุญาตล่าช้า หรืออาจจะไม่
สามารถต่อใบอนุญาตได ้ซึ งในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าโดยนาํ
อาคารโรงแรม และ/หรือบ้านพกั(วิลล่า)บางส่วนหรือทั�งหมดในโครงการมาดําเนินการหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื นๆ ได ้เช่น อาคารที พกัอาศยัแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถนาํอาคาร
โรงแรม และ/หรือบา้นพกั(วิลล่า)ดงักล่าวแยกขายเป็นหลงัๆ ได ้
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8) ความเสี�ยงจากการไม่สามารถตกลงในเงื�อนไขการต่อสัญญาเช่าหลังจากพ้นระยะเวลา 15 ปี     
แรก 

ในการที กองทุนรวมและผูเ้ช่าไม่สามารถตกลงในเงื อนไขการต่อสัญญาเช่าที จะต้องมีการต่อ
สัญญาเช่าเมื อสัญญาสิ�นสุดในปีที  15 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปีหลงัจากนั�น ในกรณีดงักล่าวอาจจะมีผล
ให้กองทุนรวมตอ้งดาํเนินการเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า ดงันั�นเพื อเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว ก่อน
การลงทุนทางโรงแรมฯ จะจดัให้ผูบ้ริหารโรงแรม ให้สิทธิแก่บริษทับริหารโรงแรมรายใหม่ ที 
กองทุนรวมเห็นว่าเหมาะสม และแต่งตั�งเขา้บริหารโรงแรมทดแทนผูเ้ช่ารายเดิม ภายใตข้อ้ตกลง
และเงื อนไขซึ งอาจไม่เหมือนเดิมในสัญญาบริหารโรงแรม แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม 

 9) ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

การที ผูเ้ช่าไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าที ภายใตสั้ญญาเช่าได ้จะเป็นเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนรวมจะมีสิทธิที จะเลิกสัญญาเช่าได ้ทั�งนี� กองทุนรวมอาจจะตอ้งดาํเนินการหาผูเ้ช่าราย
ใหม่ ถา้หากกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดภ้ายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจา
ตกลงกบัคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบบัใหม่โดยมีขอ้กาํหนดที เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
ได ้กระแสรายไดข้องกองทุนรวมอาจหยุดชะงกัหรือลดลง ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

 10) ความเสี�ยงจากการที�ผู้เช่าและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหารโรงแรม 

 ผูเ้ช่าอาจมีความเสี ยงในการที ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไม่สามารถจดัหาเงินทุนหมุนเวียนใน
จาํนวนที เพียงพอตามที ผูบ้ริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกบัการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของ
ผูบ้ริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตุให้ผูเ้ช่าผิดสัญญาบริหารโรงแรม  

 การยกเลิกสัญญาระหว่างผูบ้ริหารโรงแรมกบัผูเ้ช่าอาจเกิดขึ�นได ้หากผูบ้ริหารโรงแรมและ/หรือผู ้
เช่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าที ภายใตสั้ญญานั�นๆ (หรือคู่สัญญา
อาจจะตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั�งสองฝ่าย) อนัเป็นเหตุให้ผูเ้ช่าต้องหาผูบ้ริหาร
โรงแรมรายใหม่ถึงแมบ้ริษทัจดัการเชื อว่าผูเ้ช่าจะสามารถหาผูบ้ริหารโรงแรมรายใหม่แทนไดใ้น
ระยะเวลาอนัควร เนื องจากมีผูบ้ริหารโรงแรมมืออาชีพอยู่เป็นจาํนวนมากทั วโลก และน่าจะมี
ผูบ้ริหารโรงแรมรายอื นหลายรายที ตอ้งการเขา้มาเป็นผูบ้ริหารโรงแรมนี�อนัเนื องมาจากคุณภาพ
และสถานที ตั�งของโครงการ อยา่งไรก็ดี ในระหว่างที เจรจาและติดต่อกบัผูบ้ริหารโรงแรมรายใหม่
นั�นกระแสรายไดข้องกองทุนรวมอาจหยุดชะงกัหรือลดลง ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

11) ราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั#งแรก 

หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและซื�อขายที ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซึ งอาจจะมีการซื�อขายในราคาที ต ํ ากว่าหรือสูงกว่าราคาที เสนอขายครั� งแรก ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบั
หลายปัจจัย เช่น ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย ์ความ
ตอ้งการซื�อหรือขายหน่วยลงทุนของนกัลงทุนในตลาด เป็นตน้ 
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 12) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนรวมจะได้รับ หากมี
การจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั!งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมซึ งไดก้ล่าวไว ้ณ ที นี�  ไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นที ลงทุนเป็นขอ้มูลพื�นฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าที แทจ้ริงซึ ง
กองทุนรวมจะไดรั้บหากมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นออกไปทั�งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 13) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง 

เนื องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื�อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี และปริมาณการซื�อขาย
หน่วยลงทุนนั�นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ งอยู่บนพื�นฐานของปริมาณความตอ้งการ
ของผูซื้�อ-ผูข้าย (bid-offer) ซึ งปริมาณความตอ้งการของผูซื้�อ-ผูข้าย (bid-offer) ขึ�นอยู่กบัปัจจยั
หลายประการที กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น สภาวะการซื�อขายหลกัทรัพย ์ปริมาณ
ความตอ้งการของตลาด ดงันั�น จึงมีความเสี ยงที หน่วยลงทุนนี�จะขาดสภาพคล่องในการซื�อขายใน
ตลาดรอง นอกจากนี�  การที กองทุนรวมมีขนาดการจดทะเบียนที ต ํ ากว่า 2,000  ลา้นบาท อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื�อขายหน่วยลงทุนและราคาเสนอซื�อ-ราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) อยา่งมีนยัสาํคญั 

 14) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที�เช่าของผู้เช่าซึ�ง
จะส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(1)   ความเสี ยงที เกิดจากความผนัผวนของรายได ้

นบัจากวนัที กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั� งแรก กองทุนรวมจะนาํ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ออกหาประโยชน์โดยการนําออกให้เช่าทั�งโครงการภายใต้สัญญาเช่าที มีสาระสําคญั
เกี ยวกบัค่าเช่าที กองทุนรวมจะไดรั้บดงัต่อไปนี�  

(ก) กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงที  ตามที กําหนดไวใ้นสรุป
สาระสําคญัของสัญญาเช่าทรัพยสิ์นที กองทุนรวมลงทุนครั� งแรก และ ค่าเช่าแปรผนั 
ที จะไดจ้ากผูเ้ช่า ภายใตสู้ตรการคาํนวณที กาํหนดในสัญญาดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที ผูเ้ช่าแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที ยวของประเทศอย่างมีนัยสําคญั อาทิ ไข้หวดันก ไข้หวดั 
2009 โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ�นเป็นกรณีชั วคราว กองทุนรวมจะใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาให้ ผูเ้ช่าอาจชาํระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจาํนวนที น้อยกว่าอตัราค่าเช่า
คงที  
หากเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที เกิดขึ�นกรณีถาวร กองทุนรวมและผูเ้ช่าจะ
เจรจากนัเกี ยวกบัค่าเช่าที กองทุนรวมจะไดรั้บ 

 ทั�งนี�ค่าเช่าในจาํนวนที กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือเป็น
ค่าเช่าคา้งชาํระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผูเ้ช่าชาํระค่าเช่าดงักล่าวคืนให้แก่
กองทุนรวม ซึ งกองทุนรวมจะไดรั้บชาํระค่าเช่าตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  
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ก. ค่าเช่าตามจาํนวนที กาํหนดในสัญญา 
ข. ค่าเช่าคา้งชาํระ (Accrued Unpaid Amount) 
ค. ค่าเช่าอื น ๆ ตามที กาํหนดในสัญญา(ถา้มี) 
โดยทางกองทุนรวม มีกาํหนดให้มีการคา้งชาํระไดไ้ม่เกิน ~� วนั  โดยกองทุนรวมคิด
ดอกเบี�ยปรับตามอตัราดอกเบี�ยปรับตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2)   ความเสี ยงจากการแข่งขนัที สูงขึ�นซึ งอาจส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ผูเ้ช่ามีรายไดห้ลกัจากการให้บริการห้องพกัของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท และบริการ
อื นที เกี ยวขอ้งแก่ผูใ้ชบ้ริการ และรายไดที้ ผูเ้ช่าไดรั้บจากการให้บริการดงักล่าวย่อมส่งผล
โดยตรงต่อค่าเช่าที กองทุนรวมจะไดรั้บภายใตสั้ญญาเช่าทรัพยสิ์น โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผนั
ซึ งคาํนวณตามสัดส่วนของรายไดที้ ผูเ้ช่าไดรั้บ 
หากในอนาคตการให้บริการห้องพกัในเกาะสมุยมีการแข่งขนัที สูงขึ�นโดยผูป้ระกอบการ
รายอื น ไดก่้อสร้างโรงแรมขึ�นใหม่หรือปรับปรุงโรงแรมที มีอยู่เดิมให้ดีกว่าโรงแรม สมุย
บุรี บีช รีสอร์ท ในบริเวณใกลเ้คียงกนักบัที ตั�งของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท อาจส่งผล
ให้ผูใ้ช้บริการของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีจาํนวนเปลี ยนแปลงลดลงซึ งจะส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของผูเ้ช่า และต่อผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวมในทา้ยที สุด 

4.5 การลงทุนในอนาคต 

 สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษทัจดัการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิR  และ/หรือสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพยเ์พื อการพกัอาศยั  

ทั�งนี�  กองทุนรวมจะทาํการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือ
จาํหน่ายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เพื อประโยชน์สูงสุดกบัผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม นอกจากนี�  การ
ลงทุนในอนาคตรวมถึงการลงทุนในโครงการที อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลกัทรัพยอื์ น และ/หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นใด ตามที กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต, และประกาศอื นที เกี ยวขอ้ง ทั�งที มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัและที จะไดมี้การแกไ้ขเพิ มเติม 

ทั�งนี�  การดาํเนินการดงักล่าวผูจ้ดัการกองทุนรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตก้ฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ต่างๆที เกี ยวขอ้งและตามรายละเอียดที ระบุในโครงการ 

5. นโยบายการกู้ยืมเงิน 

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินเพื อดําเนินการปรับปรุง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือ
อสังหาริมทรัพย์ที กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพที ดีหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พิ มเติม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื อนไข และ
วิธีการที เกี ยวขอ้งของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนักองทุนรวมยงัไม่มีนโยบายในการกูยื้มเงิน
ดงักล่าว 
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6.   หลักเกณฑ์การลงทุน 

           6.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

6.1.1 ตอ้งมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซื�อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์
เพื อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
   6.1.2    อสังหาริมทรัพยที์ จะลงทนุตอ้งตั�งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเขา้ออกที ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

 6.1.3 ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยที์ ก่อสร้างแลว้เสร็จและอยู่ในสภาพที เหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ไดห้รือ
หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของมูลค่าโครงการ 
ณ วนัที สํานักงานอนุมัติให้บริษทัจดัการจัดตั�งและจดัการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพยสิ์นชิ�นแรก หรือ ณ วนัที กองทุนรวม 
ลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินชิ�นต่อไป  และในการคาํนวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าที ดินที เป็นที ตั� งของโครงการ ทั�งนี�   
สัดส่วนความคืบหนา้ของการก่อสร้างตอ้งไดรั้บการรับรองจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

6.1.4 ตอ้งเป็นการลงทุนโดยการซื�อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือโดยการไดม้าซึ งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื�นดิน โดยผู ้มีกรรมสิทธิR หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมที จะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพยน์ั�น 

6.1.5 อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ   
เวน้แต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.6 อสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่เป็นที ดินว่างเปล่า  เวน้แต่จะแสดงไดว่้าจะเป็นประโยชน์ที จะส่งเสริมให้เกิด 
รายไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7    ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะไม่ทาํสัญญาเช่าที มีขอ้ตกลงหรือเงื อนไขที ก่อให้เกิดหนา้ที 
มากกว่าหนา้ที อนัเป็นปกติที ผูเ้ช่าพึงตอ้งกระทาํเมื อสัญญาเช่าสิ�นสุดลง หรือทาํสัญญาเช่าช่วง  เวน้แต่
ไดรั้บการผอ่นผนัจาก สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งเป็นการเช่าจากบุคคลดงัต่อไปนี�  

(1) ตอ้งเป็นการเช่าจากผูมี้สิทธิที จะให้เช่าอสังหาริมทรัพยน์ั�นได ้ ทั�งนี�  ในกรณีที อสังหาริมทรัพยที์ เช่าเป็น
ที ดิน  ที ดินนั�นจะตอ้งมีการออกโฉนดที ดินหรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ให้แลว้ 

(L)   ในกรณีที เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์หรือในกรณีที เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ งปลูกสร้างที 
ผูใ้ห้เช่ามิได้เป็นผูมี้กรรมสิทธิR ตามโฉนดที ดินหรือผูมี้สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาํ
ประโยชน์ บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี�ยของสถาบนัการเงินหรือ
บริษทัประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัความเสียหายที อาจเกิดขึ�นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดงักล่าว 
หรือในกรณีที มิไดจ้ดัให้มีผูรั้บประกนัความเสียหายเพื อป้องกนัความเสียหายเช่นว่านั�นบริษทัจดัการ
ต้องเปิดเผยความเสี ยงให้ผูล้งทุนทราบโดยต้องระบุไวใ้นหนังสือชี� ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัถึง
ผลกระทบที อาจจะเกิดขึ�นกบัผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมี้กรรมสิทธิR ตามโฉนดที ดินหรือผูมี้
สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์บอกเลิกสัญญา 
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 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที พร้อมจะนําไปจัดหา
ผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปี  เวน้แต่ในกรณีใดกรณีหนึ งดงัต่อไปนี�  บริษทัจดัการจะไม่ดาํรงมูลค่าดงักล่าวก็ได ้

(1)  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสุดทา้ยก่อนสิ�นอายโุครงการ หรือ 

(2)  กรณีมีเหตจุาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.9 บริษทัจดัการจะถืออสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน 
ไวอ้ยา่งนอ้ย J ปี เวน้แต่มีเหตจุาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10  บริษทัจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัต่อไปนี�  

(1)  การประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนรวมที มีต่ออสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์ ลงทุน เพื อคุม้ครองความเสียหายที จะเกิดขึ�นกบักองทุนรวมอนัเนื องมาจาก
การเกิดวินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกาํหนดให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บประโยชน์ ทั�งนี�  โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2)  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที อาจไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ งปลูกสร้าง ทั�งนี�  ในกรณีที ผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม หรือ
ผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม ไดท้าํประกนัภยันั�นไวแ้ลว้  บริษทัจดัการสามารถทาํประกนัภยั
ความรับผิดเฉพาะกรณีที กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี�ยให้ตอ้งรับผิด 

(3)  การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ใหเ้อาประกนัตลอดระยะเวลาที กองทุนรวมมีกรรมสิทธิR หรือสิทธิ 
 ครอบครองในอสังหาริมทรัพยน์ั�น   

6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมลงทุนหรือจาํหน่าย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะลงทุนในราคาที ไม่สูงกว่า
ราคาที เปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที จะลงทุนซึ งเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ
สูงกว่าราคาที ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าตํ าสุด เกินร้อยละ 10 ของราคาที ไดจ้ากรายงานการประเมินค่า
ดงักล่าว  บริษทัจดัการจะชี�แจงขอ้เท็จจริงและเหตุผลที ลงทุนในราคานั�นในรายละเอียดโครงการและ
หนงัสือชี�ชวน 

(2)   การขายอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน บริษทัจดัการจะกระทาํโดยเปิดเผยและเพื อ
ประโยชน์ที ดีที สุดของกองทุนรวมเป็นสําคญั หากการขายอสังหาริมทรัพยมี์ราคาที ต ํ ากว่าราคาที ไดจ้าก
รายงานการประเมินค่าสูงสุด เกินร้อยละ J� ของราคาที ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว  บริษทั
จดัการจะชี�แจงขอ้เท็จจริง และเหตุผลที ขายอสังหาริมทรัพย ์ในราคาดงักล่าวไวใ้นหนงัสือสรุปขอ้มูลที 
เป็นสาระสาํคญัเกี ยวกบัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

 (3)   รายงานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตาม (1) และ(2) จะจดัทาํขึ�นล่วงหน้าก่อนการ
ลงทุนในหรือจาํหน่ายไปซึ งอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไดไ้ม่เกิน 6 เดือน 
ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประเมินคา่ทรัพยสิ์นใหม่หากภายในระยะเวลาดงักล่าวมูลค่าทรัพยสิ์นที 
ทาํการประเมินมีการเปลี ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6.1.12 การทาํธุรกรรมกบับริษทัจดัการ บุคคลที เกี ยวขอ้งกบับริษทัจดัการ และบุคคลที เกี ยวขอ้ง บริษทัจดัการจะ
ปฏิบติัดงัต่อไปนี�  

ในการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจาก
 การลงทุนครั� งแรก หากเป็นการทาํธุรกรรมกบับุคคลที เกี ยวขอ้ง  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์ 
 กาํหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที  สน. 29/2549 เรื อง 
 การกระทาํที อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์ในการ
 ป้องกัน ลงวนัที  19 กรกฎาคม 2549 และที แก้ไขเพิ มเติม ซึ งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการ
 รับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือการไดรั้บมติอนุมติัจาก ผู ้ ถื อ ห น่ วย ล ง ทุ น   น อ ก จ า ก นี�  ห า ก
 ธุรกรรมดงักล่าวเป็นการลงทุนกบับริษทัจดัการหรือบุคคลที เกี ยวขอ้งกบับริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะ
 ดาํเนินการไดต้่อเมื อผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ว่าการลงทุน 
 ดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลักษณะที เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกับลูกค้าทั วไปที มิได้มี
 ความเกี ยวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษทัจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี�  

  (1)  จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าเท่านั�น และมิให้ดาํเนินการในลกัษณะใดที เป็นการใช้กองทุนรวมเพื อ
ประกอบธุรกิจอื น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที กองทุนรวมมีความจาํเป็นอนัเนื องมาจากการ
เปลี ยนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยห์รืออยู่ระหว่างสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ กองทุนรวมอาจดาํเนินการในลกัษณะที 
เป็นการใชก้องทุนรวมเพื อประกอบธุรกิจอื นดงักล่าวเป็นการชั วคราวได ้ 
   (2)  ในกรณีที กองทุนรวมจะให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลที จะนาํอสังหาริมทรัพยน์ั�นไปประกอบธุรกิจที 
กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น ต้องมีข้อตกลงกําหนดค่าเช่า                      
ไวล่้วงหน้าเป็นจาํนวนที แน่นอน และอาจกาํหนดค่าเช่าที อา้งอิงกบัผลประกอบการของผูเ้ช่าเพิ มเติมดว้ยก็ได ้ทั�งนี�  ให้เปิดเผย
ขอ้มูลขอ้ตกลงดงักล่าวในหนงัสือชี�ชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปี  

ในกรณีที กองทุนรวมมีความจาํเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอื นเป็นการชั วคราวตามขอ้ (J) ก่อนการดาํเนินการ
ดงักล่าว ให้บริษทัจดัการเปิดเผยรายงานเพื อชี� แจงสาเหตุในการเปลี ยนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์พร้อมทั�งแจง้แนวทางการ
ดาํเนินการของกองทุนรวมในระหว่างการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ และรายงานความคืบหน้าของการดาํเนินการ
ดงักล่าวทุก ~ เดือน นบัแต่วนัที มีการประกอบธุรกิจอื นเป็นการชั วคราวจนกว่าจะมีผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ ทั�งนี�  การเปิดเผย
รายงานและการรายงานขา้งตน้ ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์

6.2   การลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น 
    บริษทัจดัการอาจลงทนุหรือมีไวซึ้ งทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหนึ งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี� เพื อการบริหาร 

สภาพคล่องของกองทุนรวม  
 (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
 (2)  ตั�วเงินคลงั 
 (3)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูที้ สถาบนัสินเชื อเพื อธุรกิจหลกัทรัพย ์รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะ 
  จดัตั�งขึ�นเป็นผูอ้อก 
 (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเชื อที อยูอ่าศยั 
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 (5)  บตัรเงินฝากที ธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั�งนี�  หากเป็นบตัรเงินฝากที มีการจ่ายผลตอบแทนหรือ 
  การชาํระเงินลงทุนอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ก่อนการลงทุน 
 (6)  ตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใชเ้งินที ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเชื อเพื อธุรกิจ 
 หลกัทรัพย ์หรือกองทุนเพื อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
 โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี�ย หรือผูค้ ํ�าประกนั ทั�งนี�  หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใชเ้งินที มีการจ่าย 
  ผลตอบแทนหรือการชาํระคืนเงินลงทุนอา้งอิงกบัตวัแปร ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 
 (7)  หน่วยลงทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี�  หรือกองทุนรวมอื น 
   ที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี�  หรือเงินฝาก 
 (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื อนไขดงัต่อไปนี�  

 (ก)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
หน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื� อขายหลักทรัพย์ที เ ป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission  (IOSCO)  หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใน
ต่างประเทศที มีการซื�อขายในตลาดซื�อขายหลกัทรัพยที์ เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

 (ข)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศที มีทรัพยสิ์นเช่นเดียวกับทรัพยสิ์น 
ที กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

       (ค)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นตา่งประเทศที จดัตั�งขึ�นเพื อผูล้งทนุทั วไป 
(10)  สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื อป้องกนัความเสี ยงที อาจเกิดขึ�นจากการลงทุน  ทั�งนี�  ในกรณีที สัญญา

ซื�อขายล่วงหน้ามีสินคา้หรือตวัแปรอื นใดที มิใช่ราคาหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปลี ยนเงิน อตัราดอกเบี�ย ดชันีทาง
การเงิน ดัชนีกลุ่มหลกัทรัพย ์หรืออนัดับความน่าเชื อถือของหลกัทรัพยที์ เป็นตราสารแห่งหนี�  สัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(11) หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื นใดที มิใช่อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื น ตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในหรือมีไวซึ้ งทรัพยสิ์นตาม (4)(5)(6)(7)(8) 
(9)(10) และ (11) ที นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ งเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี�ย  
ผูค้ ํ�าประกนั หรือผูรั้บฝากเงิน ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั�งสิ�นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
เวน้แต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี�  

 (ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 
 (ข)  ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (ค)  ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกาํหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทุนรวม 

การคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นบัรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใชเ้งินที กองทุนเพื อการ 
ฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกนัโดยตอ้งเป็นการรับ
อาวลัแบบไม่มีเงื อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี�ย หรือคํ�าประกนัเงินตน้และดอกเบี�ยเต็มจาํนวน
อยา่งไม่มีเงื อนไข 
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7. ข้อกําหนด นโยบายและวธิีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที กองทุนรวมมีกาํไรตามเกณฑ์ที สามารถจ่ายเงินปันผลได ้กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั� ง ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

(1) ในกรณีที กองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที ปรับปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี ทั�งนี�  ภายใน K� วนั นบัแต่วนัสิ�นรอบปีบญัชี หรือ
วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั�น แลว้แต่กรณี 

กาํไรสุทธิที ปรับปรุงแลว้ ให้หมายถึงกาํไรสุทธิที หกัดว้ยรายการเงินสาํรองเฉพาะเพื อการดงันี�  

(ก) การซ่อมแซม บาํรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมตามแผนที กาํหนดไวอ้ยา่ง
ชัดเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสือชี�ชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี หรือที 
บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(ข) การชาํระหนี� เงินกูยื้มหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการกูยื้มเงินที กาํหนดไวอ้ย่าง
ชัดเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสือชี�ชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี หรือที 
บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(ค) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที ให้สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนในลาํดบัแรก (ถา้มี) 

(2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะตอ้งพิจารณาถึงความจาํเป็นในการดาํรง
เงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม ทั�งนี�  ตามแนวทางที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

(3) บริษทัจดัการตอ้งไม่กูยื้มเงินเพื อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(4) ในกรณีที กองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้บริษทัจดัการจ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที บริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ได ้ผูดู้แล
ผลประโยชน์และบริษทัจดัการตอ้งชี�แจงเหตุผลความจาํเป็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทราบในการประชุมสามญั
ประจาํปี 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีบญัชี 

บริษทัจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื อระบุชื อผูถื้อหน่วยลงทุนที มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะ
ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ�นรอบปีบญัชี หรือวนัสิ�นรอบปีบญัชี
ที มีการจ่ายปันผลนั�น แลว้แต่กรณี 

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

บริษทัจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื อระบุชื อผูถื้อหน่วยลงทุนที มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะ
ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที มีการปิดสมุดทะเบียนผู ้
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ถือหน่วยลงทุนเพื อจ่ายเงินปันผล โดยในกรณีที บริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื�อนไขเพิ�มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึ ง
หากเงินปันผลที จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั�งนั�น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที จะให้มีการ
จ่ายในงวดถดัไปสําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว ้เวน้แต่ 
กรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอาํนาจตามกฏหมาย ไดมี้การ
แกไ้ขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กาํหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื น บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ให้เป็นไปตามนั�น  

7.2 วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1 ผู ้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู ้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล  ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย 

หากปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในส่วนที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วย
ลงทุน โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์ ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

7.2.2 บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล และ
อตัราเงินปันผล ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละทาํการปิดประกาศไวใ้นที เปิดเผย ณ ที ทาํ
การทุกแห่งของบริษทัจดัการ และอาจประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึ งดงัต่อไปนี�ดว้ย 

(1) ส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย J ฉบบั  

7.2.3 บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที ระบุไวใ้นขอ้ 7.1 
ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะดาํเนินการหกัภาษี ณ ที จ่ายในอตัราร้อยละ J� หรืออตัราอื นตามที กฎหมายกาํหนด
ของเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบคุคลธรรมดา เวน้แต่ผูถื้อหน่วยประเภทบคุคลธรรมดา
จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทัจดัการเพื อดาํเนินการเป็นอยา่งอื นภายใน � วนันบัจากวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

7.2.4 บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์
ตามที อยูที่ ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซื�อหน่วยลงทุน หรือนาํเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามที แจง้ไว ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการโอนเงินที เกิดขึ�น 
และภาระความเสี ยงจากอตัราแลกเปลี ยน (ถา้มี) โดยบริษทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว
จากจาํนวนเงินที จะส่งให้ 
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7.2.5 ในกรณีที ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื อการอื นใด
 นอกจากเพื อประโยชน์ของกองทนุ 

8. หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน   

8.1  กองทุนรวมมีขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ดงันี�  

 8.1.1  บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที 
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวม  ยกเวน้ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนซึ ง
รับหน่วยลงทุนไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทนุ โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าว
อาจถือหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จาํกดัสัดส่วนภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที รับหน่วยลงทุนนั�นไว ้

8.1.2  เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์(ผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย)์ และกลุ่ม
บุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว จะถือหน่วยลงทุนรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที 
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวม 

8.1.3  กองทุนรวมมีการลงทนุในอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะดงันี�  กองทุนรวมตอ้งมีผูล้งทนุต่างดา้วถือ 
 หน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด   

(1)  ลงทนุเพื อให้ไดม้าซึ งสิทธิในที ดินตามประมวลกฎหมายที ดิน หรือ 
(2)  ลงทนุเพื อให้ไดม้าซึ งกรรมสิทธิR ในอาคารชุด ทั�งนี�  เมื อคาํนวณพื�นที ห้องชุดที กองทุนรวมลงทนุ 
รวมกบัพื�นที ห้องชุดที ถือกรรมสิทธิR โดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกิน
ร้อยละ 49 ของพื�นที ห้องชุดทั�งหมดในอาคารชุดนั�น 

8.2 ในกรณีที ปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่บริษทัจดัการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าขอ้จาํกดั บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี�   

(1)  รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที บริษทัจดัการรู้หรือควรรู้
 ถึงเหตดุงักล่าว   
(2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื องใด ๆ บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย

ลงทุนในส่วนที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุ 
 (3)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในส่วนที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน  
 (4)  แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัจาํหน่ายหน่วยลงทนุในส่วนที ถือเกินกว่า

ขอ้จาํกดัดงักล่าว 

8.3  การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามขอ้ 8 นี�  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

8.4 ในกรณีที ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษทัจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลง
กบับุคคลอื น  อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะที แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัใดที ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้
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ทั�งหมดของกองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั�งและจดัการกองทุน
รวม 

9.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจัดการได้ดาํเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซึ งเป็นเงินที ได้จากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนของ
โครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษทัจดัการจะยื นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่วนัจด
ทะเบียนกองทุนรวม  

10. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามข้อ 8 และหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที�มีใบหน่วยลงทุน 

 ผู ้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยัง 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นในใบสําคญัการโอนหน่วยลงทุนที ลงนาม โดยผูโ้อน
และผูรั้บโอน พร้อมทั�งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกาํหนด การโอนหน่วย
ลงทุนให้มีผลบงัคบัและไดรั้บการรับรองเมื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทาํการบนัทึกรายชื อผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  

 หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอนตามที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กาํหนด และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
กาํหนด 

10.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนที ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์ ระบุโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

 หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผู ้โอนเป็นผู ้เ สียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามที นายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั กาํหนด 

11. การรับชําระหนี!ด้วยทรัพย์สินอื�น  
หากมีการผิดนดัชาํระหนี�หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี�หรือลูกหนี�ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม 
จะไม่สามารถชาํระหนี�ได ้ บริษทัจดัการจะรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื นทั�งที เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนั 
เพื อกองทุนรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื อนไข และวิธีการจดัการกองทุน ดงันี�  

11.1  ก่อนการรับชาํระหนี� ด้วยทรัพยสิ์นอื นที มิใช่หลกัประกันในแต่ละครั� ง  บริษทัจัดการต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ งหนึ ง
ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ล้วทั�งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แล
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ผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั�นการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไวซึ้ งตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องนั�น 

  ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี ยวกบัทรัพยสิ์นที กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหนี�  มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย 
พร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการรับชาํระหนี�   

11.2  เมื อไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหนี�  บริษทัจดัการจะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั�นเพื อใช้ในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นที ไดจ้ากการรับชาํระหนี�ดงันี�  
(1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการอาจมีไวซึ้ งทรัพยสิ์น 
ดงักล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้  
(2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการจะจาํหน่าย 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั และใน
ระหว่างที บริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ดงักล่าวก็ได ้

  ในกรณีที มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทนุรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการอาจจดัให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวมได ้โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 12.1  องคป์ระกอบ 
12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน ซึ งไดรั้บการแต่งตั�งหรือถอดถอน

โดยบริษทัจดัการทั�งหมด โดยมีรายละเอียดดงันี�   

 (ก) ตวัแทนของบริษทัจดัการซึ งไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวนไม่
นอ้ยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวนคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 (ข) กรรมการซึ งเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ งบริษทัจดัการพิจารณา
แลว้เห็นว่าเป็นบคุคลที มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี ยวกบัการประกอบธุรกิจอาคาร
สาํนกังานและอสังหาริมทรัพยที์ เกี ยวขอ้ง และ/หรือ 

 (ค) บริษทัจดัการเลือกกรรมการซึ งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนซึ งถือครองหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ขึ�น
ไปของหน่วยลงทนุที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวม  

 ทั�งนี�  บริษทัจดัการสงวนสิทธิR พิจารณาแต่งตั�งกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไม่ก็ได ้  

12.1.2 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวมจะมีกาํหนดระยะเวลาคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการที พน้วาระไปแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอี้ก นอกจากนี�  บริษทั
จดัการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได ้
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12.1.3 หากตาํแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
แทนกรรมการที ว่างลงตามเกณฑ์ที กาํหนดไวข้า้งตน้ โดยให้มีเวลาอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าที กรรมการผูอ้อกไป
นั�นชอบที จะอยูไ่ด ้

12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตอ้งมีหนา้ที  คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกาํหนด รวมถึงตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลายคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที สุดใหจ้าํคุกใน
ความผิดทางอาญาใด ๆ 

12.1.5 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี ยนแปลงจาํนวนคณะกรรมการ
ลงทุน 

12.2  รูปแบบการตดัสินใจ 

12.2.1 การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุนคนใดคนหนึ งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซึ งระบุถึง 
วนั เวลา สถานที  และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
ฉุกเฉินไม่จาํเป็นตอ้งส่งหนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที ไม่มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนได้
เขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ให้ถือว่ากรรมการลงทุนท่านดงักล่าวสละสิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม  

12.2.2 กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั� ง หรืออาจมีการประชุมเพิ มเติมตามที 
กาํหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

12.2.3 องคป์ระชุม 

 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการจาํนวนเกินกว่ากึ งหนึ งของ
จํานวนกรรมการลงทุนทั�งหมดเข้าร่วมประชุม ทั�งนี�  โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ งได้รับความ
เห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวนไม่นอ้ยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด
ที เขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั�งนี�  ในการประชุมนั�นอาจเป็นในลกัษณะการนั งประชุม
รวมกนั หรือการประชุมทางโทรศพัท ์(Telephone Conference) ก็ได ้โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมจะดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมที เขา้ร่วมประชุม ทั�งนี�  
กรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง1 เสียง และกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเรื องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื องนั�น 

12.2.4 มติของที ประชุม 

 กรณีจัดให้มีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซึ งคิดจากจาํนวนกรรมการลงทุนที เขา้ประชุม ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ มขึ�นอีกเสียงหนึ งเป็นเสียงชี�ขาด 
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 กรณีไม่จัดใ ห้มีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที ทาํขึ�นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดงักล่าว
จะตอ้งมีกรรมการลงนามรับทราบ และ /หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่ากึ งหนึ งของกรรมการลงทุน
ทั�งหมด โดยมติดงักล่าวอาจลงนามแยกกนัในมติฉบบัจริงของกรรมการแต่ละท่าน หรือลงนามร่วมกนัโดย
กรรมการทุกท่านในมติฉบบัจริงฉบบัเดียวกนั ทั�งนี�  กรรมการสามารถจดัส่งมติที ไดล้งนามแลว้มายงับริษทั
จดัการทางโทรสาร ซึ งบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที ลงลายมือชื อโดยกรรมการซึ งส่ง
ทางโทรสารถึงบริษทัจดัการเป็นการลงมติที มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการที นาํส่งมติทางโทรสาร
ดงักล่าวจะตอ้งนาํส่งตน้ฉบบัของมติให้บริษทัจดัการต่อไปเพื อบริษทัจดัการจะเก็บรักษาตน้ฉบบัของมติที 
ได้รับมาไวเ้ป็นหลกัฐานที บริษทัจัดการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพิ มขึ�นอีกเสียงหนึ งเป็นเสียงชี�ขาด 

 อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั� ง ให้กรรมการลงทุนซึ งมีส่วนไดเ้สียใน
เรื องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั�น 

 ทั�งนี�  หากมติเสียงขา้งมากดงักล่าวหรือการดาํเนินการตามมติดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ตลอดจนคาํสั งใด ๆ ตามที หน่วยงานที มีอาํนาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด และ /หรือ จรรยาบรรณ  
หรือเป็นเหตุให้บริษทัจดัการอาจเสื อมเสียชื อเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนกรรมการซึ งเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมีสิทธิใชสิ้ทธิยบัย ั�งพิเศษ (veto 
right) โดยแจง้ให้คณะกรรมการลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ถือว่ามติดงักล่าวไม่มีผลผูกพนักบั
บริษทัจดัการ และคณะกรรมการลงทุนตอ้งพิจารณาแกไ้ขมติดงักล่าวโดยพลนั 

12.2.5 ประธานที ประชุม  

 ให้บริษทัจดัการแต่งตั�งกรรมการรายใดรายหนึ งซึ งเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการทาํหน้าที เป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในที ประชุม ประธานในที ประชุมมีอาํนาจและหนา้ที ในการดาํเนินการประชุม
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกตอ้งตามที กาํหนดไวใ้นโครงการ  

12.2.6 รายงานการประชุม  

 บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที ประชุมครั� งนั�นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไวที้ บริษทัจดัการ รวมทั�งจดัให้มีสําเนาเพื อให้กรรมการตรวจสอบได ้ณ สํานกังานใหญ่ของบริษทั
จดัการในวนัและเวลาทาํการของบริษทัจดัการ 

12.3  สิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที  และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตดัสินใจ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉยัเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวกบัการบริหารกองทุนรวม ดงันี�  

12.3.1 พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซื�อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จาํหน่าย โอน หรือรับโอนซึ งอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

12.3.2 ดาํเนินการอื นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทั�งนี�จะตอ้งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื นที เกี ยวขอ้งทั�งที มีอยูแ่ลว้ และที จะมีขึ�นในภายหนา้ 
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12.3.3 คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่นาํไป เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื อประโยชน์อย่างอื นที มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เวน้แต่จะมี
กฎหมายกาํหนดโดยชดัแจง้ให้เปิดเผย หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที ไดถู้กเปิดเผย 

 ให้ผูล้งทุนทั วไปทราบแลว้ 

12.3.4 คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื องใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั�งอยู่บน
พื�นฐานของการปฏิบติัตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งทั�งที มีอยู่แลว้และจะมีขึ�นในภายหนา้ 
โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นสาํคญั 

12.3.5 คณะกรรมการลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการดําเนินการประจําวันของกองทุนรวม (เช่น สั งซื� อขาย 
ตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ) และไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ที คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม เวน้แต่ค่าเบี�ยประชุมกรรมการลงทุน โดยมีสิทธิไดรั้บตามที จ่ายจริงในจาํนวนไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ
ท่านต่อการประชุมแต่ละครั� ง เฉพาะในกรณีที จดัให้มีการประชุมหรือในจาํนวนอื นใดตามมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

13. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ และสถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 13.1  ชื อ ที อยู ่หมายเลขโทรศพัทข์องผูดู้แลผลประโยชน ์

 ชื อ   : ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็เอ จาํกดั สาขากรุงเทพ 
ที อยู ่ : เลขที 339 ถนนสุขุมวิท อาคารอนิเตอร์เชนจ์NO แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา                     
  กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-788-2000 

ห รือบุคคลอื นที มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
ว่ าด้วยคุณสมบัติของผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

 13.2  เงื อนไขการเปลี ยนผูดู้แลผลประโยชน์ 
บริษทัจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปลี ยนผูดู้แลผลประโยชน์ไดเ้มื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดงัต่อไปนี�  
และเมื อไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

13.2.1 เมื อบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ายที จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

13.2.2 เมื อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งปฏิบติัผิดสัญญาหรือปฏิบติัผิดเงื อนไขใด ๆ ที กาํหนดไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีที ผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูป้ฏิบติัผิดสัญญาหรือ
ปฏิบติัผิดเงื อนไขใด ๆ  ที กาํหนดไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงก็ตาม ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุนรวม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที เกิดจากการที บริษทัจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับการเปลี ยนผูดู้แล
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ผลประโยชน์ดว้ย และในกรณีที บริษทัจดัการเป็นผูป้ฏิบติัผิดสัญญาหรือปฏิบติัผิดเงื อนไขใด ๆ ที กาํหนด
ไวใ้นสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม บริษทัจัดการต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่าย และ/หรือ ความเสียหายที เกิดขึ�นกบัผูดู้แลผลประโยชน์ ให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย 

13.2.3 ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแกไ้ขเปลี ยนแปลงกฎหมาย 
ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
หรือกรณีอื นใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแกไ้ขเปลี ยนแปลง
สัญญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศคาํสั ง ระเบียบและข้อบังคบัดงักล่าว ทั�งนี�  
เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผูดู้แลผลประโยชน์  และผูดู้แล
ผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที ดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
90 วนั 

13.2.4 ในกรณีที ผูถื้อหน่วยลงทุนที มีมติโดยเสียงขา้งมาก ซึ งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ งหนึ ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายได้แล้วทั�งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 
วนั 

13.2.5 ในกรณีที ผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต. เรื อง 
คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และที แกไ้ขเพิ มเติม บริษทัจดัการจะ
ดาํเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขเหตุขาดคุณสมบติัดงักล่าวให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนันบัตั�งแต่
วนัถดัจากวนัที บริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต. และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ข ดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วนั
ทาํการนบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที  แกไ้ขเสร็จสิ�น  

 ในกรณีที ผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที กาํหนดดงักล่าว บริษทัจดัการ
จะดาํเนินการขออนุญาตเปลี ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ภายใน 15 วนั
นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที ครบกาํหนดเวลาให้แกไ้ข เมื อไดรั้บอนุญาตจาก สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
แลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั�งนี� เวน้แต่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็น อยา่งอื น  

13.2.6 หากผูดู้แลผลประโยชน์นาํขอ้มูลที เกี ยวขอ้งกับการจดัการกองทุน หรือข้อมูลอื นใดที เกี ยวขอ้งกบัการ
จดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์นี�
ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ /หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใชจ้่ายที เกิด
จากการที บริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอื นที เกี ยวขอ้งกบัการเปลี ยนผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย   

13.2.7 เมื อมีผู ้ใดเสนอหรือยื นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที เ กี ยวข้องในส่วนที เกี ยวกับผู ้ดูแล 
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื อเลิกกิจการหรือเพื อการอื นใดที คลา้ยคลึงกนั หรือ (ข) เพื อฟื� นฟูกิจการ 
ประนอมหนี�  หรือผ่อนผนัการชําระหนี�  จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื นใดที 
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คลา้ยคลึงกนั ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ  บริษทัจดัการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์นี� ไดท้นัที 

13.2.8 เมื อหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐมีความเห็นเกี ยวกบัการปฏิบติังานของผูดู้แลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงและแจง้ให้บริษทัจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั วไป  บริษทัจดัการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์นี� ไดท้นัที 

 ในทุกกรณีการเปลี ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ก่อน
เนื องจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 รวมทั�งฉบบัแกไ้ขเพิ มเติม กาํหนดให้กองทุน
รวมต้องมีผูดู้แลผลประโยชน์ ดังนั�น ในกรณีที ผูดู้แลผลประโยชน์ หมดหน้าที ลงตามเงื อนไขการเปลี ยนผูดู้แล
ผลประโยชน์  ผูดู้แลผลประโยชน์นั�นตอ้งทาํหนา้ที ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอยา่งสมบูรณ์จนกว่าจะ
จดัการโอนทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั�งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาํสั ง
ของบริษทัจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึงการดาํเนินการอื นใดที จ ําเป็น เพื อให้การโอน
ทรัพยสิ์น และเอกสารทั�งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ�น และภายในเวลา
อนัสมควรที สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนื อง 

 ใ น ก ร ณี ที สัญ ญ า แ ต่ ง ตั� ง ผู ้ ดู แ ล ผล ป ระ โ ย ชน์ สิ� น สุด ล ง เ นื อ งจา ก ผู ้ดู แ ล ผล ปร ะ โ ย ชน์บ อ ก เ ลิ ก สัญญา  
หากบริษทัจดัการยงัไม่สามารถหาผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานไดภ้ายในวนัสิ�นสุดสัญญาดงักล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัตอ้งปฏิบติัหน้าที ตามสัญญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที ผูดู้แลผลประโยชน์นั�นไดป้ฏิบติัหน้าที จนถึงวนัที ผูดู้แลผลประโยชน์ไดสิ้�นสุดการทาํ
หนา้ที เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รวมทั�งค่าใชจ้่ายใด ๆ ที เกิดขึ�นจริงเนื องจากการปฏิบติัหน้าที ตามสัญญาแต่งตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์นับตั�งแต่วนัสิ�นสุดสัญญาเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจดัการจะแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่และ
สามารถปฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวได ้

 ในกรณีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิ�นสุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรวบรวมและโอนทรัพยสิ์นทั�งหมดและ
เอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ที มาแทน หรือดาํเนินการอย่างอื นตามคาํสั งของบริษทั
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาํเนินการใด ๆ ที จาํเป็นเพื อให้การโอนทรัพยสิ์นและ
เอกสารทั�งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัที การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิ�นสุดลง 

 13.3  สถานที เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

ชื อ   : ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็เอ จาํกดั สาขากรุงเทพ 
ที อยู ่ : เลขที 339 ถนนสุขุมวิท อาคารอนิเตอร์เชนจ์NO แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา                     
  กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-788-2000 

ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะทาํการเก็บรักษาทรัพยสิ์นไวที้ สํานกังานของผูดู้แล
ผลประโยชน์ที บริษทัจดัการแต่งตั�งขึ�นหรือที สาํนกังานของผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสิ์นที ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะทาํการเก็บรักษาโฉนดที ดิน หรือ
หนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธิR ห้องชุดและสัญญาซื�อขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า 
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หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยั ไวที้ สํานกังานของผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นที โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไวที้ ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้

14. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี  

ชื อ  :  นางอุณากร พฤฒิธาดา  (ผูส้อบบญัชีเลขที  3257) 
ที อยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี�  ชั�น 15 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

ชื อ  :  นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ  (ผูส้อบบญัชีเลขที  3442) 
ที อยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี�  ชั�น 15 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

ชื อ  :  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล  (ผูส้อบบญัชีเลขที  5339) 
ที อยู ่ :  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี�  ชั�น 15 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050 

หรือบุคคลอื นที ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

15. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

ชื อ  : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 
ที อยู ่ : 44 ชั�น 16  ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 10330 
โทรศพัท ์ : 02-686 9500  
โทรสาร : 02-657 3167 

หรือ บุคคลอื นที ไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหน่วยลงทนุ ทราบ 

16. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน   

บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนซึ งเป็นนิติบุคคลที ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์ เป็นหน่วยลงทุน เพื อทาํหน้าที เป็นบริษทัจดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลงั และบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั�งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ต่อไป รวมทั�งประกาศให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการและระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูล
สาํคญั 
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17. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน   

บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั�งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั� งหรือยกเลิกการแต่งตั� งผู ้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั� ง รวมทั�งประกาศให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการและระบุไวใ้น
หนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ในกรณีของการแต่งตั�งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบเพื อทาํ
หนา้ที เป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนที ไดรั้บการแต่งตั�งจะตอ้ง
ปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนที ปฏิบติัหนา้ที อยูก่่อนแลว้ 

18. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 18.1 ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นที ลงทุนในครั� งแรก 

บริษทัจดัการไดท้าํการแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น จาํนวน 2 ราย เพื อทาํการประเมินค่าทรัพยสิ์น  ที กองทุน
รวมจะลงทุนครั� งแรกดงัต่อไปนี�  
ชื อ   : บริษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด ์คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 
ที อยู ่  : 1340 ซอยอินทามระ 26/2  ถนนสุทธิสารวินิจฉยั  
    แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2693  9431, 0 2693 9454  
โทรสาร : 0 2693 7858 

ชื อ   : บริษทั โปร แอพไพรซลั จาํกดั  
ที อยู ่  : 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 การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที กองทุนรวมภายหลงัจากการลงทุนครั� งแรก  

บริษทัจดัการจะแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นซึ งเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที อยู่ในบญัชีรายชื อที 
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการ
ให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เพื อทาํการประเมินค่าและหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที เกิดขึ�น  

โดยเมื อมีการแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบต่อไป เวน้แต่ ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรกของกองทุนรวมซึ งมีการแต่งตั�งบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นก่อนการแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะส่งสําเนาสัญญาแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ 
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19.   ที�ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดเป็นที ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลงั ทั�งนี�  บุคคลดงักล่าวจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

19.1 ที ปรึกษาซึ งมีหนา้ที ให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเกี ยวกบัการซื�อ ขาย เช่า หรือหาประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่า หรือการการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวเพื อ
ประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิR ที จะแต่งตั�ง เปลี ยนแปลง หรือยกเลิกที ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที บุคคลดงักล่าว
จะต้องมีหน้าที  คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที กฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื นใดที 
เกี ยวขอ้งกาํหนด ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้การแต่งตั�งที ปรึกษาให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ 

19.2 ที ปรึกษาทางการเงินซึ งมีหน้าที ให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเกี ยวกับการจัดตั�ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื อการลงทุน ให้กับกองทุนรวม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิR ที จะแต่งตั�ง
เปลี ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที  คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที 
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกาํหนด 

19.3 ที ปรึกษาอื นซึ งมีหน้าที ให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเกี ยวกบัการจดัตั�งกองทุนรวม หรือการ
จดัการกองทุนรวม เช่น ที ปรึกษาเฉพาะดา้น ที ปรึกษากฎหมาย ที ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นตน้ 

 
20.   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งนิติบุคคลอื นใดเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยที นิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหน้าที คุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกาํหนด ทั�งนี� บริษทัจดัการจะ
ดาํเนินการแจง้การแต่งตั�งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยพ์ร้อมคาํรับรองว่านิติบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตามที 
กาํหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที แต่งตั�งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
อนึ ง เมื อปรากฏว่าผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์าดคุณสมบติัตามเงื อนไขที กาํหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมาย
อื นใดที เกี ยวข้อง หรือกระทาํผิดหน้าที หรือข้อกําหนดในสัญญาแต่งตั� ง บริษัทจัดการจะทาํการถอดถอนผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และมีหนงัสือแจง้การถอดถอนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยน์ั�นต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที ถอดถอน 
ในกรณีที บริษทัจดัการแต่งตั�งเพิ มเติมหรือเปลี ยนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะมีหนงัสือแจง้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที มีการแต่งตั�งเพิ มเติมหรือเปลี ยนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

21. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

21.1 การขอรับหนังสือชี!ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม  

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจัดการจะจดัส่งและดาํเนินการให้ผูส้นับสนุนการขาย จัดส่ง
หนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั พร้อมกบัคาํสั งซื�อหน่วยลงทุนให้ผูที้ สนใจจะลงทุน และบริษทัจดัการจะจดั
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ให้มีหนังสือชี� ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายที ใชใ้นการซื�อขายหน่วยลงทุน  

 ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชี�ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู ้
จองซื�อหน่วยลงทุนที ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คาํสั งซื�อหน่วยลงทุน ไดที้ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขาย ในวนัและเวลาทาํการ  

21.2  วิธีการ วันเวลา และราคาจองซื!อหน่วยลงทุน 

 21.2.1 วิธีการจองซื!อหน่วยลงทุน  

 ในกรณีการจองซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก บริษทัจดัการจะดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการ
กองทุนรวมครั� งแรกให้กบัผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 250 ราย โดยแบ่งลกัษณะประเภทของผู ้
จองซื�อหน่วยลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี�  

(1) ผู้ลงทุนกลุ่มที� [  บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุน
ที เสนอขายทั� งหมดให้แก่ผู ้จองซื� อพิเศษ   เจ้าของ ผู ้ให้ เช่า   ผู ้โอนสิทธิการเช่า และผู ้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  

(2) ผู้ลงทุนกลุ่มที� \ บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที เสนอ
ขายทั�งหมด ให้แก่ผูจ้องซื�อทั วไป  

 ทั�งนี�  ในกรณีที มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื�อโดยผูล้งทุนกลุ่มที  2 (ผูจ้องซื�อทั วไป) บริษทัจดัการสงวนสิทธิที 
จะนาํหน่วยลงทุนที เหลือจากการจองซื�อของผูจ้องซื�อทั วไป มาเสนอขายและจดัสรรให้กบัผูจ้องซื�อพิเศษได ้และ
ในกรณีที มีหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซื�อทั วไป เหลือจากการจองซื�อโดยผูจ้องซื�อทั วไป และผูจ้องซื�อพิเศษ 
บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนที เหลือดงักล่าวให้กบัเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และ
ผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวได ้

 ในการจองซื�อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนต่างดา้วไดไ้ม่เกินร้อยละ NK ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  

 ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรก ผูส้นใจลงทุนสามารถจองซื�อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใน
คาํสั งซื�อหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื�อหน่วยลงทุนที บริษทัจดัการกาํหนด (ถา้มี) และนาํส่งไดที้   

1. บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 

2. สาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนที มีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการแลว้สามารถจองซื�อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

 ทั�งนี�  การจดัสรรดงักล่าวยงัคงขึ�นอยูก่บัการพิจารณาของผูจ้องซื�อพิเศษต่อไป 

 เงื อนไขการจองซื�อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื�อหน่วยลงทุนไดที้ บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือ ผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซื�อคืน (ถา้มี) ไดต้ามวนั เวลาที ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน โดยจะตอ้งจองซื�อหน่วยลงทุนเป็น
มูลค่าไม่ตํ ากว่า 10,000 บาท (หนึ งหมื นบาท) และเพิ มทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ งพนับาท) 
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(2) ผูจ้องซื�อจะตอ้งชาํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนจนเตม็ตามจาํนวนที จองซื�อให้แก่บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน (ถา้มี) พร้อมทั�งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนและใบ
จองซื�อหน่วยลงทุนให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน 

(3) กรณีมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษทัจดัการจะจดแจง้ชื อผู ้
ถือหน่วยลงทุนเหล่านั�นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที มีชื อ
แรกในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ดีหาก
ผูจ้องซื�อประสงคเ์ป็นอยา่งอื น บริษทัจดัการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร 

(4) ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนที มีถิ นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื องของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 
และภาษีต่างๆที เกี ยวเนื องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(5) สําหรับผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนที ยงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน กับบริษทัจดัการ 
จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

(6) เนื องจากจะมีการนาํหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั�น ในขณะที จองซื�อ ผูจ้อง
ซื�อจะตอ้งแจง้ความประสงคว่์าจะให้นาํหน่วยลงทุนที ไดรั้บการจดัสรรจากการจองซื�อหน่วยลงทุนฝากไว ้ณ ที 
ใด โดยผูจ้องซื�อสามารถเลือกที จะ 

- ฝากไวที้ บริษทันายหน้าคา้หลกัทรัพยที์ ตนมีบญัชีซื�อขายหลกัทรัพย ์ซึ งจะนําหน่วยลงทุนที ไดรั้บการ
จดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื อเขา้บญัชีซื�อขายหลกัทรัพยข์องผู ้
จองซื�อนั�น ๆ หรือ 

- ฝากไวก้บันายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบุคคลที ไดรั้บการแต่งตั�งจากบริษทัจดัการ ซึ งจะนาํหน่วยลงทุนที 
ไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในนามของบุคคลที ไดรั้บ
การแต่งตั�งจากบริษทัจดัการเพื อผูจ้องซื�อ 

21.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซื!อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงินค่าซื�อครั� งเดียวเตม็จาํนวนที จองซื�อโดยชาํระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์ตั�วแลก
เงินธนาคาร หรือคาํสั งหักบญัชี ธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษทัจดัการยอมรับ โดยผูจ้องซื�อจะตอ้งลงวนัที ตาม
วนัที ที จองซื�อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบญัชีเงินฝากที บริษทัจดัการเปิดไว ้เพื อการรับชาํระเงินซื�อ  หน่วย
ลงทุน โดยระบุชื อ ที อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้องซื�อลงบนด้าน หลงัของเช็คเพื อความสะดวกในการ
ติดต่อ และเพื อผลประโยชน์ของผูจ้องซื�อหน่วยลงทุน 

 กรณีจองซื�อดว้ยวิธีอื นที มิใช่เงินสด ผูจ้องซื�อจะตอ้งลงวนัที ให้ บริษทัจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดก่้อน
ระยะเวลาการเสนอขายครั�งแรกจะสิ�นสุดลง 

(2)  หลังจากที บริษัทจัดการ ผูจ้ ัดจําหน่าย หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื� อคืน (ถ้ามี) ได้รับการจองซื� อ
 หน่วยลงทุน พร้อมทั�งเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนจากผูจ้องซื�อแลว้ บริษทัจดัการ  ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซื�อคืน (ถา้มี) จะออกสาํเนาใบจองซื�อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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(3)  ในกรณีที ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนชาํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั�วแลกเงินธนาคารซึ งไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที จองซื�อ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม บริษทัจดัการจะถือว่าผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนทาํการจอง
ซื�อหน่วยลงทุนในวนัทาํการที สามารถเรียกเก็บเงินได ้

 ในกรณีที วนัทาํการที สามารถเรียกเก็บเงินไดน้ั�นเป็นวนั และ/หรือ เวลาที ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที จะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซื�อรายนั�น 

 ในกรณีที เช็ค ดราฟต ์หรือตั�วแลกเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้องซื�อบริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิที จะระงบัการขายหน่วยลงทุนของผูจ้องซื�อรายนั�น 

(4)  ในการชาํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทนุ ผูจ้องซื�อหน่วยลงทนุจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเตม็ค่า จะหกั
กลบลบหนี�กบับริษทัจดัการไม่ได ้

(5)  ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนที ไดท้าํการจองซื�อหน่วยลงทุน และไดช้าํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน แลว้จะ
เพิกถอนการจองซื�อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทั
จดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(6)  บริษทัจดัการจะนาํเงินที ไดรั้บจากการจองซื�อหน่วยลงทนุเก็บรักษาไวใ้นบญัชีเงินฝากที บริษทัจดัการเปิดไว้
เพื อการรับชาํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุน ซึ งดอกผล (ถา้มี) ในช่วงดงักล่าวทั�งหมด จะนาํเขา้เป็นผลประโยชน์
ของกองทนุ 

21.4  การคืนเงินค่าซื!อหน่วยลงทุน 

 เมื อสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรกแลว้ บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซื�อหน่วยลงทนุให้แก่ผูจ้อง
ซื�อหน่วยลงทุน และให้การอนุมติัใหจ้ดัตั�งและจดัการกองทุนรวมสิ�นสุดลง หากปรากฏเหตุการณ์ ดงัต่อไปนี�  

(1) จาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื�อทั วไปไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
เวน้แต่เป็นกรณีที ไดรั้บการยกเวน้ตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2) จาํหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซื�อไดไ้ม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย 

(3) จาํหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่านอ้ยกว่าห้าร้อยลา้นบาท 

(4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที 
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เวน้แต่เป็นบุคคลที ไดรั้บการยกเวน้จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(5) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนต่างดา้วเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดไ้ม่เพียงพอที จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามที ระบุไวใ้นโครงการ 

 บริษทัจดัการแจง้ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณีตามขอ้ (J) – (6) ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ�นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ�นจากเงินที ไดรั้บจากการ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่วนัสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนั�นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื� อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเนื องมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง ให้บริษทัชาํระ
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ดอกเบี�ยตามที สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด นบัแต่วนัที ครบกาํหนดเวลานั�นจนถึงวนัที บริษทัจดัการ
ชาํระเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุน 

 หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั�งและจดัการกองทุนรวมในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั� งแรก บริษทัจดัการสามารถยติุการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัที ยติุการขายหน่วยลงทุนนั�น และให้การอนุมติัให้จดัตั�งและจดัการกองทุนรวม
นั�นสิ�นสุดลงในวนัที แจง้ให้สาํนกังานทราบ และคืนเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ�นจาก
เงินที ไดรั้บจากการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัที การอนุมติัให้จดัตั�งและจดัการกองทุนรวมสิ�นสุดลง หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ดาํเนินการคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเนื องมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการ
เอง ให้บริษทัจดัการชาํระดอกเบี�ยตามที สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด นบัแต่วนัที ครบกาํหนดเวลานั�น
จนถึงวนัที บริษทัจดัการชาํระเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุนจนครบถว้น 

21.5  เงื�อนไขการขายหน่วยลงทุน 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซื�อหน่วยลงทุน ทั�งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ งดงัต่อไปนี�   

(1)  กรณีที การจองซื�อหน่วยลงทุนนั�น มีผลทาํให้ จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที เสนอขาย 

(2)  กรณีที บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมจะลงทุน ประสงคจ์ะ
จองซื�อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหนjวยลงทุนที เสนอขาย เวน้แต่เป็นบุคคลที ไดรั้บ
ยกเวน้ตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด 

(3)  กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บ ริษัทจัดการได้รับจากผู ้จองซื� อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น 
จริงหรือไม่ครบถว้น 

(4)  กรณีบริษทัจดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซื�อหน่วยลงทุนของผูสั้ งซื�อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น 
 การฟอกเงิน เป็นตน้ 

(5)  ในกรณีที  บ ริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที กองทุนจะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึง 
ร้อยละ 75  ของมูลค่าเงินที กองทุนระดมทุนได ้  หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์ที กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้ง 

(6)  บริษทัจดัการอาจขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื�อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที บริษทัจดัการเห็นสมควร  
เช่น ในกรณีที บริษทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณีที การจองซื�อหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน   ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนเป็นตน้ ทั�งนี�  เพื อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษทัจดัการเป็นหลกั 
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(7) กรณีที มีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดที ตอ้งการซื�อหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ออกขาย
ทั�งหมด เวน้แต่เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที ไดรั้บการยกเวน้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

21.6  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

 ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนที ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการมาก่อนจะตอ้งเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปืดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน (ถา้มี) จนครบถว้น 

 เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี�  เวน้แต่บริษทัจดัการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีๆ ไป (บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื น ๆ เพิ มเติมตามที เห็นสมควร) 

21.7 เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน 

 สาํหรับผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนที ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวม
ต่อไปนี�  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอยา่งอื น  

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ 
-  สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ 
-  สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง (เฉพาะกรณีชาวต่าง ประเทศ) หรือเอกสารอื นใดที 

บริษทัจดัการยอมรับหรือกาํหนดเพิ มเติมในอนาคต 

2.  กรณีนิติบุคคล 

-  สาํเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยซึ์ งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ซึ งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  ขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง และ 
-  หนังสือมอบอาํนาจกระทาํการ สําหรับกรณีที  มี การมอบอาํนาจให้ผูอื้ นกระทาํการแทน พร้อมสําเนาบตัร

ประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ อนึ ง หากหนังสือมอบอาํนาจกระทาํการ เป็น ฉบบัสําเนา 
เอกสารฉบบัสาํเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองโดยผูม้อบอาํนาจดว้ย และ 

-  บตัรตวัอย่างลายมือชื อของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามหรือเอกสารอื นใดที บริษทัจดัการยอมรับหรือกาํหนด
เพิ มเติมในอนาคต 

3.  กรณีบุคคลต่างดา้ว 

-  เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างดา้ว และ ถิ นที อยูแ่ละ/หรือเอกสารอื นใดตามที บริษทัจดัการ
จะเห็นสมควร 

หมายเหต ุ

-  กรณีเป็นเอกสารที มาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองสาํเนาโดยผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 
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-  ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งให้การรับรองว่ายินยอมที จะผกูพนัตามขอ้ตกลง และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที ไดร้ะบุไว้
ในโครงการนี�  และ/หรือตามประกาศ คาํสั ง ระเบียบต่าง ๆ ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดป้ระกาศกาํหนด ทั�งที ไดมี้อยูใ่นปัจจุบนัและที จะไดแ้กไ้ขเพิ มเติมในภายหนา้ 

21.8  การซื!อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ภายหลงัจากบริษทัจดัการไดด้าํเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการยื นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพย ์เพื อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 เมื อนาํหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถทาํการซื�อ-ขายหน่วยลงทุน ไดโ้ดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์

 ในกรณีของผูล้งทุนต่างดา้วทางบริษทัจดัการ ในฐานะนายทะเบียน มีขั�นตอนการควบคุมดงันี�  
1. การตรวจสอบหนงัสือเดินทาง  
2. ออกใบหุ้น  เลขที  จาํนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นให้แก่ผูล้งทุนต่างดา้ว 
3. กรณีซื�อขายนอกตลาดหลกัทรัพยฯ์ หากมีการโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนทราบ 
4. กรณีซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื อมีการซื�อขายทางตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํเรื องสรุปมาให้นายทะเบียนเพื อ

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลและตรวจสอบสัดส่วนการถือหุ้นของผูล้งทุนต่างดา้ว 

22. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  J ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุน ทั�งนี�  ในการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะตอ้ง
จดัสรรไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  

(2) หากผูล้งทุนกลุ่มที  J จองซื�อไม่ถึงร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที เสนอขายทั�งหมดบริษทัจดัการหรือ
บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที จะนาํหน่วยลงทุนส่วนที เหลือออกจดัสรรให้ผูล้งทุนกลุ่มที  L  

(3) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนกลุ่มที  2 จะทาํโดยใชห้ลกั "Small Lot First" โดยหากผูจ้องซื�อทาํการจอง
ซื�อมากกว่า J ใบจองซื�อต่อ บริษทัจดัการ บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิพิจารณานาํใบจองซื�อดงักล่าวมารวมกนัและจดัให้เหลือเพียงใบจองเดียว โดยใช้
หลกัการจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  2 ทุกรายตามจาํนวนเงินจองซื�อตํ าสุดก่อน หลงัจากนั�นจึงจะจดัสรรเพิ ม
เป็นทวีคูณของ 1,000 บาทให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  L ทุกรายที ยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็ตามจาํนวนที จองซื�อ วน
เป็นรอบๆ  จนกว่าจะครบตามจาํนวนเงินทุนของโครงการที เปิดเสนอขายซึ งไม่รวมถึงจาํนวนหน่วยลงทุนที ผู ้
ลงทุนกลุ่มที  1 จองซื�อ  หากในการจัดสรรเพิ มทุก 1,000 บาท ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  2 
ดงักล่าวทุกรายในรอบใด บริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  2 
ตามหลกัเกณฑสุ่์มตวัอยา่ง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

(4) ในกรณีที มีผูล้งทุนกลุ่มที  2 เป็นจาํนวนมาก จนบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนไม่สามารถ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  2 ทุกรายตามจาํนวนเงินจองซื�อตํ าสุดได ้บริษทัจดัการหรือบริษทัจดั
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มที  2 ตามหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร์  
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(5) ผูจ้องซื�อรับรองที จะซื�อหน่วยลงทุนตามจาํนวนที จองซื�อหรือน้อยกว่าที จองซื�อไวต้ามจาํนวนที ไดรั้บการ
จดัสรรจากบริษทัจดัการหรือบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื�อ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที ไม่ไดรั้บการจดัสรร 

(6) อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื�อหน่วยลงทุนตามใบจองซื�อหน่วยลงทุนใน
กรณีที บริษทัจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื�อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ�นทนัทีที นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรรหน่วยลงทุนของ ผู ้
 จองซื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

  เงื�อนไขเพิ�มเติม  

  บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผูล้งทุนต่าวดา้วเกินร้อยละ NK ของจาํนวนหน่วยลงทุน
 ที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์น
 ลกัษณะดงัต่อไปนี�  

(1) มีการลงทุนเพื อให้ไดม้าซึ งสิทธิในที ดินตามประมวลกฎหมายที ดิน หรือ 
(2) มีการลงทุนเพื อให้ไดม้าซึ งกรรมสิทธิR ในอาคารชุด ทั�งนี�  เมื อคาํนวณพื�นที ห้องชุดที กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกบัพื�นที ห้องชุดที ถือกรรมสิทธิR โดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 
ของพื�นที ห้องชุดทั�งหมดในอาคารชุดนั�น  

การจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกทัรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ที สน. 25/2552  เรื อง หลกัเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจดัตั�งและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(รวมทั�งที มีการแกไ้ขเพิ มเติม) 

23. การเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1  บริษทัจดัการอาจเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเ้มื อมีวตัถุประสงคเ์พื อลงทนุในอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พิ มเติม หรือเพื อดาํเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมไดม้าจากการ
ลงทุนให้อยูใ่นสภาพที ดีและมีความพร้อมที จะใชห้าผลประโยชน ์

23.2 ในการเพิ มเงินทุนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุดงันี�  
(1)  ขอมติในเรื องวตัถุประสงคใ์นการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน จาํนวนหน่วยลงทนุและจาํนวนเงินทนุ 

จดทะเบียนที จะเพิ ม วิธีการกาํหนดราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทนุ  โดย
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑด์งันี�  
(1.1)  กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

จาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ทั�งนี�  องคป์ระชุม
ต้องมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25  ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวนผูถื้อหน่วย
ลงทุนทั�งหมด และจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
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(1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินกึ งหนึ งของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง  

ทั�งนี�  การนบัคะแนนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูมี้
ส่วนไดเ้สียดงัต่อไปนี�  
(ก)  เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ที กองทนุรวมจะลงทุนเพิ มเติม กรณี

เป็นการเพิ มเงินทุนเพื อซื�อ เช่า หรือไดม้าซึ งอสังหาริมทรัพยเ์พิ มเติม   
(ข)  เจา้ของอาคารหรือสิ งปลูกสร้างที กองทุนรวมเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทนุรวม กรณี

เป็นการเพิ มเงินทุนเพื อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพที ดีและพร้อมที จะใชห้าผลประโยชน์ 
 (ค)  ผูถื้อหน่วยลงทุนที ไดรั้บสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนที เสนอขายให้กบัผูล้งทนุเฉพาะเจาะจง

กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ มให้กบัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 
(ง)  ผูถื้อหน่วยลงทุนที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวมในเรื องที ขอมติ 
(จ)  บคุคลที มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แลว้แต่

กรณี 
ในกรณีที เสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมบางราย  หากผูถื้อ 
หน่วยลงทนุมีมติคดัคา้นรวมกนัเกินร้อยละ J� ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  บริษทั
จดัการจะไม่ดาํเนินการให้มีการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักล่าว   

(2)  ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อให้สอดคล้องกับการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนตามที ได้รับมติจาก 
ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินกึ งหนึ งของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมด 

 23.3  เมื อไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 22.2 แลว้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
  (1)   ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั�งจดัส่งร่างหนงัสือชี�ชวนเสนอขาย 
   หน่วยลงทนุเพิ มเติมให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   
 (2)   จดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสือชี�ชวน 
 (3)   จดทะเบียนเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี ยวกบัการจดทะเบียนเพิ มเงินทนุของ 
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 

 23.4 ในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื อลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
  เพิ มเติม  หากบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปนี� 

(1)  หากบริษัทจัดการยังไม่ได้ยื นขอจดทะเบียนเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษทัจดัการจะแจง้เรื องขา้งตน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแต่วันสิ�นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื� อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ�นจากเงินที ไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนภายใน 
JN วนันับแต่วนัสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื�อหน่วย
ลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานั�นไดอ้นัเนื องจากความ
ผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง  บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี�ยในอตัราไม่ตํ ากว่าร้อยละ 7.5  ต่อปีนบัแต่วนัที 
ครบกาํหนดเวลานั�นจนถึงวนัที บริษทัจดัการชาํระเงินค่าจองซื�อจนครบถว้น  
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(2)  หากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว้บริษทัจดัการ
จะลดจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื อคืนเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดย
การลดจาํนวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที มีการเสนอขายเพื อเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโดยคาํนวณตามสัดส่วน
ของราคาที เสนอขายและเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุน พร้อมทั�งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้แลว้เสร็จโดย
ไม่ชกัชา้ 

24. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   
 ในกรณีที กองทนุรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี�   บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจใน
 การจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม  

 (1) กองทุนรวมมีการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์    
 (2) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือสอบ

ทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น  
 (3) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีที เป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีซึ งทยอยตดัจ่าย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุน และดาํเนินการดงัต่อไปนี�   

(1)   ดาํเนินการเฉลี ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที มีชื ออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน 
ทั�งนี�  เงินที เฉลี ยคืนดงักล่าวมิให้หกัออกจากกาํไรสะสมของกองทุนรวม 

(2)   ยื นคาํขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน M วนัทาํการนบัแต่วนัที 
ดาํเนินการเฉลี ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามแบบที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

(3) จดัให้มีขอ้มูลเกี ยวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั� งของกองทุนรวมไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการและรายงาน
ประจาํปีของกองทุนรวม เพื อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี�  

(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 
(ข) จาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที ลดในแต่ละครั� ง 
(ค) วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัที ดาํเนินการเฉลี ยเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 

25. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจร้องขอ
ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ บริษทัจดัการเพื อให้ออกใบหน่วยลงทนุ ตามขอ้25.2 (4) (4.1) 

25.2 เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

1)  โครงการจะใชร้ะบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนทาํ
การบนัทึกชื อผูจ้องซื�อหน่วยลงทนุที ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทนุเรียบร้อยแลว้ เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุตามรายละเอียดใน "ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนและ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ" และ "ใบจองซื�อ
หน่วยลงทนุ" เมื อผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 
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2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาํการนาํหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซื�อหรือของบุคคลที ไดรั้บการ
แต่งตั�งจากบริษทัจดัการเพื อผูจ้องซื�อ ที มีอยู่กบับริษทัสมาชิกของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั ตามที ผูจ้องซื�อแสดงความจาํนงไวใ้นใบจองซื�อหน่วยลงทุน 

3)  ในกรณีของการนาํหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้องซื�อผา่นนายหนา้คา้หลกัทรัพย(์Broker) หรือการ
นาํหน่วยลงทนุฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องบุคคลที ไดรั้บแตง่ตั�งจากบริษทัจดัการเพื อผูจ้องซื�อนั�น นายหนา้คา้
หลกัทรัพยห์รือบุคคลที ไดรั้บการแต่งตั�งดงักล่าวจะเป็นผูอ้อกหลกัฐานต่างๆ เพื อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั
ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ งจะเป็นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง 

4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทัจดัการจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณีที ผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน โดยผูร้้องขอจะตอ้งดาํเนินการ ดงันี�  :- 

 (4.1) กรอกรายละเอียดในใบคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(4.2) ยื นใบคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนตามที ระบุไวใ้นขอ้ 24 "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที เรียกเก็บจากผูจ้องซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม" 

(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามจาํนวนหน่วยลงทุนที ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบคาํขอ สําหรับกรณีที ผูถื้อหน่วยลงทุน
กรอกจาํนวนหน่วยลงทุนในใบคาํขอมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะ
ให้ออกใบหน่วยลงทุนสาํหรับหน่วยลงทุนจาํนวนเท่าที ปรากฏอยูใ่นรายการที บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั�น 

(4.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนดซึ งจะระบุ
ชื อผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลายมือชื อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการ
และประทบัตราสําคญั หรือจะตอ้งมีลายมือชื อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันายทะเบียนหน่วยลงทุน 
และ/หรือใชเ้ครื องจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้ทาํได ้

26. สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที�ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) 
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 26.1   สิทธิ หนา้ที  และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี�  

26.1.1 สิทธิในการดาํเนินการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื น
ใดที เกี ยวขอ้ง และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ์การลงทุน ขอ้จาํกดัการลงทุน และโครงการที 
ไดรั้บอนุมติั รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที ไดท้าํขึ�น ตลอดจนขอ้ผกูพนัตามใบจองซื�อหน่วยลงทุนที ทาํไวก้บัผูถื้อ
หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 
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26.1.2 สิทธิที จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การโอนหน่วยลงทุนนั�นเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั ง หรือหนงัสือเวียนที หน่วยงานที มีอาํนาจตามกฎหมายได ้ประกาศ กาํหนด 
และ/หรือกรณีที เป็นการขดัต่อขอ้กาํหนดที ไดร้ะบุไวใ้นโครงการนี�  

26.1.3 สิทธิในการลาออกจากการทาํหน้าที เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมให้กบักองทุนรวมรายละเอียดตามที 
กาํหนดในเรื องเงื อนไขในการเปลี ยนบริษทัจดัการ และ/หรือเลิกโครงการ  

26.1.4 สิทธิในการยบัย ั�งพิเศษ (veto right) สาํหรับการดาํเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการลงทุน 
หรือการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพื อแกไ้ขเพิ มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ที ขดัต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษทัจดัการ
อาจเสียชื อเสียง หรือไดรั้บความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

26.1.5 สิทธิในการดาํเนินการจดัการ ในกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  

-  สิทธิที จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที บริษทัจดัการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจดัหาบริษทัจดัการอื นมารับ
หนา้ที ไดภ้ายในกาํหนดเวลา K� วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามที กาํหนดในเรื องเงื อนไขในการ
เปลี ยนบริษทัจดัการ)  

-  สิทธิในการดาํเนินการให้เป็นไปตามที กาํหนดไวใ้นโครงการ และ/หรือ ตามที สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื นใดที มีอาํนาจตามกฎหมาย กาํหนด อนุมติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือ
สั งการ 

-  สิทธิในการแก้ไข เพิ มเ ติม เปลี ยนแปลงโครงการ ให้ เ ป็นไปตามการสั งการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอาํนาจตามกฎหมายและ/หรือในกรณีที ได้มีการ
เปลี ยนแปลง แกไ้ข  เพิ มเติม ประกาศ กาํหนด อนุมติั เห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสั งการเป็นอยา่งอื น 

-  สิทธิที จะดาํเนินการขาย จาํหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั�งหมดของกองทุนรวมตามที 
เห็นสมควร ในกรณีที กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

-  สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพื อให้บรรลุซึ งวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและรักษาไวซึ้ งสิทธิและ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื นใดที 
เกี ยวขอ้ง 

26.1.6 สิทธิในการสั งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) แกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แล
ผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื อให้เป็นไปตามกฎหมายที กาํหนด 

26.1.7 สิทธิอื นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวขอ้ง 

26.1.8 จดัให้มีขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ รวมทั�งเขา้ทาํสัญญาต่าง ๆ ในนามของกองทุน
รวม ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

26.1.9 จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนงัสือชี�ชวนที เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปนี�  
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(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูล
สาํคญัให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัทาํการก่อนการเริ มจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดั
ให้มีหนงัสือชี�ชวนให้แก่ผูล้งทุน และจดัส่งเอกสารดงักล่าวผา่นระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือ
ชี� ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะจดัส่งและดาํเนินการให้บริษทัจัด
จาํหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั
ที ผูล้งทุนควรทราบพร้อมกบัใบจองซื�อหน่วยลงทุนให้ผูที้ สนใจจะลงทุน และจดัให้มีหนงัสือชี�ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที ติดต่อของบริษทัจดั
จาํหน่ายหน่วยลงทุนและของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี เพื อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผูที้ สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน 

(3) เมื อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ�นสุดลง บริษทัจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี�ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไว ้ ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ เพื อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัสาํเนา
ให้เมื อผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากมีการแกไ้ขเพิ มเติมโครงการ บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้
การแกไ้ขเพิ มเติมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบหลงัจากที กองทุนรวมไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แกไ้ขเพิ มเติมโครงการ หรือหลงัจากวนัที ไดมี้
มติให้แกไ้ขเพิ มเติมโครงการแลว้แต่กรณี ทั�งนี�  จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

26.1.10 ยื นจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการ
นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

26.1.11 ยื นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

26.1.12 นาํเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื น รวมทั�งจดัหาผลประโยชน์ การซื�อ 
เช่า จาํหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั งโอน และเปลี ยนแปลงเพิ มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์หรือ
ทรัพยสิ์นอื นที ลงทุนไวต้ามนโยบาย วตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการที กาํหนดในโครงการ โดย
เป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

26.1.13 ตรวจสอบหรือดาํเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกิน
หนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จ ําหน่ายได้แล้วทั�งหมด โดยวิธีการดําเนินการเป็นไปตาม ”
หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน” 

26.1.14 จัดสรรผลกาํไรของกองทุนรวมเพื อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที 
กาํหนดในโครงการ และเป็นไปตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

26.1.15 จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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26.1.16 จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

26.1.17 จดัให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ งมีคุณสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื อง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

26.1.18 ดาํเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ และนาํทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมไปฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน ์

26.1.19 จดัให้ไดม้าซึ งรายไดแ้ละผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนาํเงินไดแ้ละผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บั
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

26.1.20 แต่งตั�งที ปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) เพื อใหค้าํปรึกษาเกี ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ หรือการ
จดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์หรือใหค้าํแนะนาํเกี ยวกบัการจดัตั�งกองทุน   เพื อประโยชน์ในการ
จดัการกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัทาํและส่งรายงานการแต่งตั�ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัแตง่ตั�ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญากบับุคคลดงักล่าว 
และจะจดัส่งสาํเนาสัญญาใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสัญญาดงักล่าว 

26.1.21 แต่งตั� งผูจ้ ัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื อรับผิดชอบเกี ยวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ้ ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั� งนี�  ผู ้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที์ ไดรั้บการแต่งตั�งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.22 แต่ งตั� งผู ้บ ริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื อ รับผิดชอบเกี ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย ์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั�งนี�  ผูที้ ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยส์ภาพคล่องตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.23 แต่งตั�งนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (ซึ งอาจไดแ้ก่บริษทัจดัการ) และจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และเก็บรักษาไวซึ้ งทะเบียนของผูถื้อหน่วย
ลงทุน 

26.1.24 แต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น เพื อการประเมินค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑที์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด เพื อทาํการประเมินค่าหรือทาํการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม พร้อมทั�งแจง้และจดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการ
สอบทานการประเมินค่า พร้อมดว้ยสําเนาเอกสารหลกัฐานที เกี ยวขอ้งให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั 
และเปิดเผยรายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าที มีการจดัทาํล่าสุด ดว้ยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผูล้งทุนทราบผ่านช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นตน้ ทั�งนี�  ภายใน 30 
วนันบัแต่วนัที การประเมินหรือการสอบทานการประเมินแลว้เสร็จ 

26.1.25 แต่งตั�งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ทั�งนี�  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

26.1.26 จัดให้ มีผู ้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ ามตามข้อกําหนด 
แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี และแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื อจดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งและจดัทาํ
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รายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

26.1.27 แต่งตั�งบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื อทาํหน้าที จาํหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทั�งนี�  บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผู ้
โอนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ที กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่ม
บุคคลเดียวกนั 

26.1.28 แต่งตั�งบคุคลอื นใดเพื อทาํหนา้ที ต่าง ๆ ที เกี ยวกบักองทุนรวม (ถา้มี) อาทิ ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ผูเ้ชี ยวชาญ
ดา้นต่าง ๆ ผูจ้ดัทาํประมาณการ ผูต้รวจรับอาคาร ผูดู้แลรักษาความสะอาดสถานที  ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็น
ตน้ 

26.1.29 จดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลที เป็นสาระสําคญัเกี ยวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันับแต่วนัที ลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั�น รวมทั�งจดัให้มี
ขอ้มูลที เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไวใ้นที เปิดเผย ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสํานักงานใหญ่
ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันับแต่วนัที ลงทุน  หรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยน์ั�น เพื อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนงัสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระสําคญัอย่างนอ้ย
ตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

26.1.30 จดัส่ง เอกสารดงัต่อไปนี�ให้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั เมื อมีการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม  

(1) เอกสารที แสดงกรรมสิทธิR หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์และสัญญาซื�อ เช่า รับโอนสิทธิ
การเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

(2) สัญญาเป็นหนงัสือที แสดงการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 ทั�งนี�  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน M วนัทาํการนับแต่วนัที เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย รวมทั�งจัดให้มีข้อมูลที เป็น
สาระสําคญัดงักล่าวไวใ้นที เปิดเผย ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัและสํานักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 15 วนันับแต่วนัที ลงทุน หรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั�น เพื อให้ผู ้
ลงทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระสําคญัอย่างน้อยตามที สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

26.1.31 จดัส่งสาํเนาสัญญาดงัต่อไปนี�ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) สัญญาแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นภายใน M วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสัญญาหรือนบัแต่วนัแต่งตั�ง
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที มีการแต่งตั� งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั� งผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี 

(2) สัญญาแต่งตั�งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) และสัญญาแต่งตั�งที ปรึกษา (ถา้มี) ภายใน 5 วนัทาํการ
นบัแต่วนัทาํสัญญาดงักล่าว 
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26.1.32 รวบรวม ติดตาม ดาํเนินการ สั งให้ผูมี้หน้าที ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั�ง อาทิ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ที 
ปรึกษา ผูคุ้มงานก่อสร้าง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่ง จดัทาํรายงานต่าง ๆ และ/หรือดาํเนินการต่าง ๆ ตามที 
ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั�ง และ/หรือตามที คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผูมี้
อาํนาจตามกฎหมายร้องขอ 

26.1.33 ดาํเนินการขาย จาํหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั�งหมดของกองทุนรวมตามที เห็นสมควร 

26.1.34 ปฏิบติัหน้าที อื น ๆ  ตามที กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้เป็นหน้าที ของบริษทั
จดัการ 

26.1.35 ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทนุรวมไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลที เป็นสาระสาํคญัตามขอ้ 26.1.29 ให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที ซื�อ เช่า 
จาํหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทนุรวม หรือภายในกาํหนดเวลาอื นตามที ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

26.1.36 คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แลว้แต่กรณี และจดัให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองการคาํนวณมูลค่าดงักล่าว พร้อมทั�งประกาศ
มูลค่าดงักล่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ยหนึ งฉบบั และตลาดหลกัทรัพยร์วมทั�งปิดประกาศไวใ้นที 
เปิดเผย ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และสํานักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั�งการ
เปิดเผยชื อ ประเภท และที ตั�งอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนดว้ย  

26.1.37 ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีที มีเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ�นภายหลงัจากวนัที 
คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญั ภายหลงัจากผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองการคาํนวณดงักล่าว โดยจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อ 26.1.38 และหากเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ�นภายหลงัจากวนัที มีการ
เปิดเผยตามขอ้ 26.1.36 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเรื องดงักล่าวโดยพลนั 

26.1.38 จดัทาํงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะดา้นการ
ลงทุนและมาตรฐานการบญัชีที สภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด รวมทั�งจดัทาํรายงานของกองทุนรวมทุกวนัสิ�น
รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อ
อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วันสิ�นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

26.1.39 ดาํเนินการเพิ มเงินทุน และลดเงินทุนตามหวัขอ้ “การเพิ มเงินทุนและการลดเงินทุนของ “กองทุนรวม”  

26.1.40 ดาํเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั�งตัวแทนเพื อ
กระทาํการดงักล่าว 
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26.1.41 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี ยวกบัทรัพยสิ์น สิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที กองทุน
รวมถือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าที จาํเป็นเพื อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

26.1.42 เปลี ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ ตามหัวขอ้ “การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

26.1.43 ยกเลิกกองทุนรวม ตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

26.1.44 แต่งตั� งผู ้ชําระบัญชีกรณีเ ลิกกองทุนรวม เ พื อทําหน้าที รวบรวมและแจกจ่ ายทรัพย์สินให้แ ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั�งทาํการอยา่งอื นตามแต่จาํเป็นเพื อชาํระบญัชีให้เสร็จสิ�น และแจง้
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบ 

26.1.45 ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราที ระบุไวใ้นโครงการที ไดรั้บอนุมติั 

26.1.46 ปฏิบติัการอื น ๆ เพื อให้ถึงซึ งวตัถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไวซึ้ งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามที กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื นที เกี ยวขอ้ง 

เงื�อนไขการเปลี�ยนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษทัจดัการไดเ้มื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดงัต่อไปนี�   

(1) เมื อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดให้เปลี ยนบริษทัจดัการ ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยที หากสาเหตุ การเปลี ยน
บริษทัจดัการนั�น มิไดเ้กิดจากความผิดพลาดหรือการประกอบหน้าที บกพร่องอย่างร้ายแรงอนัเกิดจากบริษทั
จดัการโดยตรงแลว้ และบริษทัจดัการบริหารกองทุนรวมยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุน
ดงักล่าว บริษทัจดัการมีสิทธิเรียกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีของปี
ล่าสุดตามระยะเวลาที ไม่ครบ 5 ปี  

(2) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุหรือมีการ
แกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื น ๆ ที 
เกี ยวขอ้ง อนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัประกาศ คาํสั ง ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั�งนี�  เนื องจากการเปลี ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ มภาระหนา้ที แก่บริษทัจดัการ และ
บริษทัจดัการไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที ต่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ที ในการจดัการ
กองทุนรวมต่อไป ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงคที์ จะรับหนา้ที ต่อไป โดยบริษทัจดัการจะนาํเสนอบริษทัจดัการที มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงคที์ จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่เอง ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งดาํเนินการแต่งตั�ง
บริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัที ไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค ์หรือมีมติเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดาํเนินงาน 
การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (การ
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เปลี ยนแปลงรายชื อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการเปลี ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัในอตัราตั�งแต่ร้อยละ M ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด) หรือกรณีอื นใดอนัจะ
มีผลให้บริษทัจดัการไม่ประสงคที์ จะปฏิบติัหนา้ที ตอ่ไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ที ในการ
จดัการกองทุนรวมต่อไป ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไปโดยบริษทัจดัการจะนาํเสนอบริษทัจดัการรายใหม่ที มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
กฎหมายหลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่
ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้อง
ดาํเนินการแต่งตั�งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัที ไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(4) ในกรณีที บริษทัจดัการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม ซึ งมี
ผลให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที บริษทัจดัการไดต้่อไปบริษทัจดัการจะยงัคงไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการอตัรา
ที ระบุไวใ้นโครงการจนถึงวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัหนา้ที เป็นบริษทัจดัการ 

 ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาํเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั�งบริษทัจดัการรายใหม่ อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าวการลาออกจากการ
เป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้นี�จนครบถว้น แต่กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั�งบริษทัจดัการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ไดภ้ายใน 120 วนันบัแต่วนัที บริษทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าว 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการ  

26.2   สิทธิ หนา้ที  และความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี�  

26.2.1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ที เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราที กาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์ที ทาํขึ�นกบับริษทัจดัการ 

26.2.2 ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ที ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมที ไดรั้บอนุมติั ตลอดจนขอ้
ผูกพนัที ทาํไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใตบ้ทบญัญติัในมาตรา 125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที ออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ทั�งที มีอยูใ่นปัจจุบนัและที แกไ้ขเพิ มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หาก
บริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตาม ให้แจง้บริษทัจดัการโดยทนัที  

26.2.3 จดัทาํรายงาน และส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทัจดัการกระทาํการหรืองด
เวน้กระทาํการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหน้าที ตามบทบญัญติัในมาตรา 
125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที 
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

26.2.4 เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ 
ผูดู้แลผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของลูกคา้อื น ๆ  ภายใตก้ารดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั�งดูแล
การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ 
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26.2.5 ดาํเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตามกาํหนดเวลา 
ดงัต่อไปนี�  

(1) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที ไดรั้บหนงัสือแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยจ์ากบริษทัจดัการ  

(2) ครั� งต่อ ๆ ไป อยา่งนอ้ยปีละ J ครั� ง 

ทั�งนี�  การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที น่าเชื อถือตามที ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและบริษทัจดัการตกลงกนัได ้

26.2.6 บนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที์ ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจตราให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริง
ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที เริ มดาํเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน์ั�น 

26.2.7 แจง้ให้บริษทัจดัการทราบภายในห้าวนัทาํการนบัแต่วนัที ผูดู้แลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวมชาํรุดบกพร่องอยา่งมีนยัสาํคญั 

26.2.8 แจง้ให้บริษทัจดัการจดัให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หม่โดย
พลนั เมื อผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ�นอนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

26.2.9 ตรวจสอบการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑที์ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

26.2.10 ให้ความเห็นชอบในการที บริษทัจดัการจดัให้มีการประกนัวินาศภยัเพื อคุม้ครองความเสียหายที อาจจะ
เกิดขึ�นกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน ์

26.2.11 ให้ความเห็นเกี ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

26.2.12 ในกรณีทรัพยสิ์นที ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บรักษาโฉนดที ดินหรือเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิR ในอสังหาริมทรัพยน์ั�น หนังสือกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอื นใด      ที เกี ยวขอ้งกบั
อสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสารที เกี ยวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และในกรณี
ทรัพยสิ์นที ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในอสังหาริมทรัพยน์ั�น เอกสารอื นใดที เกี ยวขอ้งกบัสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสาร
ที เกี ยวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญา
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นที โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้
ที ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้หรือบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื น  

26.2.13 รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิR ดังกล่าวข้างต้นเกี ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวข้างตน้เกี ยวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทุนรวม เพื อให้
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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26.2.14  รับรองความถูกตอ้งของการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที บริษทัจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่า การคาํนวณดงักล่าว
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

26.2.15  จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนี�ให้บริษทัจดัการ 

(1) รายละเอียดเกี ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ�นวนัทาํการที ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการในประเทศไทย (“วนัทาํการ”) 

(2) รายงานเกี ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพยท์ุกสิ�นวนัทาํ
การ 

(3) รายงานรายละเอียดเจา้หนี�ค่าซื�อหลกัทรัพย ์และลูกหนี�ค่าขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

26.2.16 เพื อวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการคาํนวณและจดัทาํรายงานตามขอ้ 26.2.14 และ ขอ้  26.2.15 ขา้งตน้ 
ผูดู้แลผลประโยชน์จะใชข้อ้มูลซึ งไดจ้ากบริษทัจดัการหรือบคุคลใด ๆ ที บริษทัจดัการกาํหนด 

26.2.17 รายงานที ไดรั้บรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 26.2.14 และรายงานที ไดจ้ดัทาํโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 26.2.15 ขา้งตน้ให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการ หากบริษทัจดัการ
มิไดท้กัทว้งภายใน 180 วนันบัจากวนัที ในรายงาน 

26.2.18 ดาํเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ที ของตนและ/หรือฟ้องร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ เพื อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุทุกคน หรือ
เมื อไดรั้บคาํสั งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั�งนี�  ค่าใชจ้า่ยที เกิดขึ�นในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้
ผูดู้แลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้

26.2.19 ในกรณีที บริษทัจดัการไดแ้ต่งตั�งผูช้าํระบญัชีเพื อการเลิกกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามอตัราที จะไดต้กลงกนัและจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี�  

(1) เมื อไดรั้บแจง้การแต่งตั�งผูช้าํระบญัชีจากบริษทัจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอื น ๆ ของ
กองทุนรวมแก่ผูช้าํระบญัชีภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัเลิกกองทุนรวม 

(2) ดูแลรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม จนกว่าการชาํระบญัชีจะเสร็จสิ�น 

(3) ดูแลให้ผูช้าํระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ในกรณีที ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตราดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์
จะรายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพยสิ์นอื นให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตามสมุดทะเบียนเมื อไดรั้บคาํสั งจากผูช้าํระบญัชี 

26.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพยสิ์นของกองทนุรวม รับเงินที ไดจ้ากการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ
นาํเขา้ฝากในบญัชีออมทรัพยแ์ละ/หรือบญัชีทรัพยสิ์นของกองทนุรวมตามคาํสั งของบริษทัจดัการ 

26.2.21 จ่ายค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามคาํสั งของบริษทัจดัการ  

26.2.22 มีสิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบอื นตามที กาํหนดในสัญญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ 
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26.2.23 ปฏิบัติหน้าที อื นใดตามที กฎหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั�งที มีอยูใ่นปัจจุบนัและที แกไ้ขเพิ มเติมในอนาคต 

26.2.24 รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษทัจดัการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที เกิด
ขึ�นกบับริษทัจดัการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที ผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํ หรือละเวน้การกระทาํ
ภายใตสั้ญญา หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และซึ งเกิดขึ�นจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทาํตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที  ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที ทาํงานให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ ความเสียหาย
ดงักล่าว รวมถึงความเสียหายที เกิดขึ�นจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ในขั�นตอนการขออนุมติั
ภายในของผูดู้แลผลประโยชน์ในเรื องต่าง ๆ ที ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งดาํเนินการภายใตสั้ญญา หรือ
ตามโครงการจดัการกองทุนรวม 

26.2.25 ตกลงให้ผูแ้ทนของบริษทัจดัการรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือผูส้อบบญัชีของกองทุน
รวมเขา้ตรวจนบัทรัพยสิ์น หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนรวมที เก็บรักษาไวห้รืออยู่
ในความครอบครองของผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ภายในเวลาทาํการของผูดู้แลผลประโยชน์ 
และให้ความร่วมมือใด ๆ  แก่บริษทัจดัการในการดาํเนินการตามที กาํหนดในสัญญา หรือในโครงการ
จดัการกองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ตามที บริษทัจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูมี้อาํนาจ
ตามกฎหมายร้องขอ 

26.2.26 รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ�นกบักองทุนรวม เพราะการกระทาํหรือการละเวน้กระทาํโดย
ทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทาํการตามหน้าที โดยไม่มีเหตุอนัควร หรือโดยเจตนาของผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือเจา้หนา้ที  พนกังาน ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบติั
ตามที ไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ 

26.2.27 ตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวม และให้ความเห็นและคาํรับรองรายงานการประเมินของบริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานเกี ยวกบัการตดัสินใจลงทุน ในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์น
ของบุคคลที เกี ยวขอ้งกบับริษทัจดัการกองทุนรวมและเห็นว่าเป็นธุรกรรมที มีธรรมเนียมทางการคา้ปกติ
เสมือนการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทั วไปที มิไดมี้ความเกี ยวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’ s length transaction)  

26.3   สิทธิ หนา้ที  และความรับผดิชอบของที ปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) 

ที ปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ที และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี�  

26.3.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการทาํหนา้ที ที ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้คาํปรึกษาที ไดต้กลงกนั 

26.3.2 ให้ค ําปรึกษาหรือแนะนําเกี ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยน์ั�น เพื อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

26.3.3 ปฏิบติัหน้าที อื น ๆ ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั�งที ปรึกษาของกองทุนรวมและตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้เป็นหนา้ที ของที ปรึกษาของกองทุนรวม 
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ทั�งนี�  ที ปรึกษาตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมของที ปรึกษา ทั�งนี�  เมื อมีการแต่งตั�งที ปรึกษาราย
ใหม่ บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้การแต่งตั�งที ปรึกษารายใหม่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัที มีการแต่งตั�งที ปรึกษารายใหม่ และจะจดัส่งสาํเนาสัญญาให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทาํ
การนบัแต่วนัทาํสัญญาดงักล่าว  

 

26.4   สิทธิ หนา้ที  และความรับผดิชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี�  

26.4.1 ไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหน้าที ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมตามสัญญาการจา้งที ทาํขึ�น
ระหว่างบริษทัจดัการกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

26.4.2 ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมในแต่ละวนัให้อยู่ในสภาพที ดีอยู่เสมอ และทาํ
รายไดแ้ก่ทรัพยสิ์นตลอดเวลา รวมทั�งบริหารอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

26.4.3 จดัเก็บรายรับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอื นที เกี ยวขอ้ง 

26.4.4 ไม่กระทาํการใด ๆ ที ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวม 

26.4.5 ปฏิบติัหน้าที อื น ๆ ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั�งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้เป็นหนา้ที ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

26.5   สิทธิ หนา้ที  และความรับผดิชอบของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นมีสิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี�  

26.5.1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพยสิ์น หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมตาม
สัญญาที ทาํขึ�นระหว่างบริษทัจดัการกบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

26.5.2 ทาํหนา้ที ในการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 

26.6   สิทธิ หนา้ที  และความรับผดิชอบของที ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ที ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ที และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี�  

26.6.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการทาํหน้าที ที ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้คาํปรึกษา
ทางการเงินที ไดต้กลงกนั 

26.6.2 ให้คาํปรึกษาหรือแนะนาํเกี ยวกบัการจดัตั�งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื อการ
ลงทุนในทรัพยสิ์น รวมถึงการเพิ มเงินทุน  

26.6.3 ปฏิบติัหนา้ที อื น ๆ ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั�งที ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
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27. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื!อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
  27.1  ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผูสั้ งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

                รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 
   (1)   ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
         -  ในการเสนอขายครั� งแรก   :             ไม่มี 
          -  ในการเพิ มเงินทุน   :             ไม่มี 

(2)   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  :             ไม่มี 

   (3)   ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน   :    ตามอตัราที ธนาคารพาณิชยก์าํหนด (ถา้มี) 
(4)   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร   :                            ไม่เกิน 100 บาทต่อรายการ 
       แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ   

      (5)   อื น ๆ (ระบุ)  : ค่ าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วย
 ลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตรา
 ที บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วย
 ลงทุนกาํหนด 

 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื น  ๆ  ที ผู ้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ข อ ใ ห้
 บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ผู ้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น เ ป็ น ก ร ณี
 พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที จ่ายจริง 

 27.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00  ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(2)  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

ทั�งนี�  ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมได้ เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าที พกั และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ ในอตัราไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั� ง 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(4)  ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
ตามจาํนวนที เกิดขึ�นจริงตามที ระบุในสัญญาที เกี ยวขอ้งแต่ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม 

(5)  ค่าธรรมเนียมที ปรึกษากองทนุรวม 
 (5.1) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษารายปี 
  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 (5.2) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาเพิ มเติมกรณีที มีการซื�อ ขาย โอน หรือเปลี ยนมือของอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละครั� ง 
  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าการซื�อ ขาย โอน หรือเปลี ยนมือของอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละครั� ง 
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 (5.3) ค่าที ปรึกษาอื นของกองทุนรวม เช่น ค่าที ปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าที 
 ปรึกษาผูคุ้มงานก่อสร้าง ค่าจา้งวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นตน้ ตามที จ่าย
 จริง 

(6) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาทางการเงิน 
 ก) กรณีที เสนอขายครั�งแรก : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจาํนวนเงินที ระดมทุนได ้
 ข) กรณีที มีการเพิ มทนุ : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจาํนวนเงินที ระดมทุนไดใ้นแต่ละครั�ง 
  ค) กรณีอื นๆ : ตามที จ่ายจริง แตท่ั�งนี�จะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
 

(7)   ค่าเบี�ยประกนัภยั 
  ชาํระตามอตัราและวิธีการตามขอ้เสนอที ไดต้กลงกนัระหว่างบริษทัจดัการกบับริษทัประกนัภยั 

(8)   ค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 
ตามที จ่ายจริงในจาํนวนไม่เกิน 15,000 บาทต่อท่าน ต่อการประชุมแต่ละครั� ง เฉพาะในกรณีที จดัให้มีการประชุม 
หรือในจาํนวนอื นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(9)  อื น ๆ (ระบุ) 

(9.1)  ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการดาํรงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(9.2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 
(9.3) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
(9.4)  ค่าใชจ่้ายอื นใดที เกี ยวขอ้งกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์เช่น ค่าใชจ่้ายทางการตลาด รวมถึงค่า

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่านํ�ามนั เป็นตน้ 
(9.5)  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บาํรุงรักษา และ/หรือก่อสร้างเพิ มเติมเพื อปรับปรุงและ

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละหรือทรัพยสิ์นที เกี ยวขอ้งที กองทุนรวมลงทุนไวห้รือมีไว ้
(9.6)  ค่าใชจ้่ายที เกิดขึ�นจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินการตามกฎหมายเพื อการรับชาํระหนี�ใดๆ 

หรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการดาํเนินคดีในศาล    เพื อรักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยโดยผูดู้แลผล 
ประโยชน์หรือบริษทัจดัการ 

(9.7) ค่าใช้จ่ายในการรับชาํระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสารเป็นตน้ 

(9.8)  ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื� อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์มอื น ๆ  ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(9.9) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี� ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู ้ถือหน่วยลงทุนรายงานประจําปี 
ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(9.10) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ประกาศการแกไ้ขเพิ มเติม
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โครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถื้อหน่วย
ลงทุน 

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

(9.12)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพิ มทุน และ/หรือลดทุนเช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็นตน้ 

(9.13)  ค่าใช้จ่ายอนัเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการและ/หรือที เกิดขึ�นจากการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และ/หรือกฎหมายอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง เช่น การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนการขอมติผูถื้อหน่วย
ลงทุน การลงโฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

(9.14) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุนรวม 
(9.15)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที เกี ยวกับการดาํเนินงานและการบริหารทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและ

บริษทัจดัการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดี(ถา้มี) ค่าใชจ้่ายในการยึดทรัพยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการ
ดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติัหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื อได้
รับคาํ สั งจากสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายดา้นกฎหมายในการดาํเนินคดีทางศ า ล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจาํนอง ค่าปลดจาํนอง 
ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรมค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสัญญา เป็นตน้ 

(9.16)  ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปลี ยนแปลงบริษทัจดัการ 
(9.17)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายอื น ๆ อนัเกี ยวเนื องกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
(9.18)  ค่าใชจ้่ายในการประกนัภยั ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกนัวินาศภยั เป็นตน้ 
(9.19) ค่าใชจ้่ายเกี ยวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมอื นที เกี ยวขอ้งตามอตัราที กฎหมายกาํหนดและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

ที เกี ยวขอ้งกบัหน่วยราชการเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบาํรุงทอ้งที  ภาษีป้าย เป็นตน้ 
(9.20) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ มเติมเพื อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีที เป็นอสังหาริมทรัพยที์ อยู่

ระหว่างการก่อสร้าง) 
(9.21)    ค่านายหนา้ในการซื�อ จาํหน่าย หรือโอนสิทธิในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าซื�อขาย 
(9.22) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที เกี ยวกบัการซื�อขายอสังหาริมทรัพย ์ตามที จ่ายจริง 

เช่น ค่านายหน้าซื� อขาย ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื� อขายอสังหาริมทรัพย์ เมื อมีการซื� อ
อสังหาริมทรัพย ์และจะถูกหกัจากค่าขายอสังหาริมทรัพย ์เมื อมีการขายอสังหาริมทรัพย ์ค่าใชจ้่าย
ที เกี ยวข้องกับการซื� อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือ
อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

อัตราค่าธรรมเนียมข้อ 27.2 เป็นอัตราตามที จ่ายจริง และเป็นอตัราโดยเฉลี ยที เรียกเก็บทั วไปของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที์ ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดทาํนองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั�งหมดของกองทุนรวม หากเป็นค่าใช้จ่ายที มีภาระตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื นใดทาํนองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
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บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขอ้ 27.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ วนั
สุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนรวม
เป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษทัจดัการเห็นสมควร 

บริษทัจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขอ้ 27.2 (4) – (9) ในงวดเดียวหรือเฉลี ยตดัจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กนั หรือตามระยะเวลาที เห็นสมควร 

ทั�งนี�  การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ของกองทุนรวม จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที กาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

  27.3  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที ไม่ไดเ้รียกเก็บจากผูสั้ งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
(1)   ค่าธรรมเนียมผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ 
 ในการเสนอขายครั� งแรกและครั� งต่อไปในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินที จาํหน่าย 
(2) ค่าใชจ้่ายที เกี ยวเนื องกบักองทุนรวม (ซึ งไม่รวมค่าธรรมเนียมตามขอ้ (1)) 

(2.1)   ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวขอ้งในการจดัตั�งกองทุนรวม เช่นค่าธรรมเนียมในการ
จัดตั� งกองทุนรวม และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าที ปรึกษากฎหมายเกี ยวกบัการจดัตั�งกองทุนรวม การเตรียมและ
จดัทาํเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้ 

(2.2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพื อการจดัหา ไดม้า จาํหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย ์ทรัพยสิ์น 
หลกัทรัพยข์องกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่ายในการจาํหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการ
โอน เป็นตน้ 

(2.3)  ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใชจ้่ายในการประเมินระบบวิศวกรรมคา่ธรรมเนียมผูส้อบ
วิชาชีพทางบญัชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกาํไรขาดทุน คา่ใชจ้่ายจดัทาํรายงาน 
หรือบทวิจยั 

(2.4) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขาย 
ในการเสนอขายครั� งแรก ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในกรณีที กองทุนรวมตอ้งการเพิ มทุนหรือ
ต้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนรวมให้ผู ้ที สนใจทราบ หรือการ
ประชาสัมพนัธ์ อื นใดตามหลกัเกณฑที์ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด จะเรียกเก็บ
ตามอตัราที จ่ายจริง ทั�งนี�  ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อครั� ง  
นอกจากนี�  ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื อให้นกัลงทุนทราบเกี ยวกบักองทนุ
รวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปีบญัชี 

(2.5) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นครั� งแรก 

27.4  การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย 
 กรณีการเปลี ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย บริษทัจดัการจะดาํเนินการแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการ

กองทุนรวม ตามหลกัเกณฑที์ กาํหนดในขอ้ 33 หวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข
วิธีการจดัการ”  
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28.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

 28.1 บริษทัจดัการจะคาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ 
เดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั� งนี�  มูลค่าที คาํนวณได้ดังกล่าวต้องมีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการคาํนวณมูลค่าดังกล่าว 
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

      บริษทัจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง 
โดยมีรายละเอียดตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
 28.2 การคาํนวณและประกาศมูลค่าตามขอ้ 28.1  บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงันี�  
  (1)  คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตาํแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลกัสากล 
 (2)  ค ํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าตาํแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก 
สากล  และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ห้าทิ�ง 

 ในกรณีที มีผลประโยชน์ เ กิดขึ� นจากการคํานวณตามวรรคหนึ ง   บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั� น 
รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 28.3   การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับและ 
ปิดประกาศไวใ้นที เปิดเผย ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์  พร้อมทั�ง 
เปิดเผยชื อ ประเภทและที ตั�งอสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 
 28.4  ในกรณีที มี เหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ ที เ กิดขึ� นภายหลังจากวันที ค ํานวณตามข้อ 28.1 อันมี 
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคญั  บริษทัจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์ 
หรือการเปลี ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 29.3  และหากเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงดงักล่าว 
เกิดขึ�นภายหลงัจากวนัที มีการเปิดเผยตามขอ้ 29.3 บริษทัจดัการจะเปิดเผยเรื องดงักล่าวโดยพลนั 
 28.5 ในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะคาํนวณตามวิธีการดงัต่อไปนี�  

      (1)   อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะใชร้าคาที ไดจ้ากรายงานการประเมินค่า 
หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั� งล่าสุด แล้วแต่กรณี เวน้แต่การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ครั� งแรก  บริษทัจดัการจะใชร้าคาที ลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

      (2)   ทรัพยสิ์นอื น บริษทัจดัการจะกาํหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29. การจัดทํารายงานให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

 29.1 รายงานของกองทุนรวม 

  บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานของกองทุนรวมทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต ่
วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  29.2   รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

   บริษทัจดัการจะจดัส่งหนังสือสรุปขอ้มูลที เป็นสาระสําคญัเกี ยวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่ 
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วนัที ลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั�น รวมทั�งจดัให้มีขอ้มูลที เป็นสาระสําคญัดงักล่าว 
ไวใ้นที เปิดเผย ณ ที ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสํานกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน JM วนันบัแต่วนัที ลงทุน
หรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั�น เพื อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสือสรุปขอ้มูล 
ตอ้งมีสาระสาํคญัตามที สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  เมื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลที เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการ
จัดส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถัดจากวนัซื�อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ 
กองทุนรวม หรือภายในกาํหนดเวลาอื นตามที ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

  29.3   รายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยที์ ยงัสร้างไม่เสร็จ 
     กรณีที กองทุนรวมลงทนุในอสังหาริมทรัพยที์ ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานความคืบหนา้
ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที ลงทนุจนกว่าการก่อสร้างดงักล่าวจะแลว้เสร็จ และจดัส่งให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว  ทั�งนี�   บริษทัจดัการจะเปิดเผยความคบืหนา้ 
ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการดว้ย   
  เ มื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษทัจดัการจะแจง้ความคืบหนา้ขา้งตน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

30. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน     

 30.1 บริษทัจดัการจะแตง่ตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจาํนวน 2 รายเพื อประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปนี�    
  (1)   ก่อนที จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์  
  (2)   ก่อนที จะจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 30.2 บริษทัจดัการจะแตง่ตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจาํนวน  1  รายเพื อประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปนี�  
  (1)   ทุก 2 ปีนบัแต่วนัที มีการประเมินค่าเพื อลงทนุในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

(2)   ผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ� นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพยที์ กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยัสําคญั  ทั�งนี�  ภายใน 30 วนันับแต่วนัที บริษทัจดัการกองทุน
รวมไดรั้บการแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์ 

 30.3 บริษทัจดัการจะแตง่ตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจาํนวน 1 รายเพื อทาํการสอบทานการประเมินค่าทุก J ปีนบัแต่
วนัที มีการประเมินค่าครั� งล่าสุดไปแลว้ 

30.4  ในการแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นเพื อทาํการประเมินค่าหรือทาํการสอบทานการประเมินค่า  บริษทัจดัการ
จะแต่งตั�งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหนึ งให้ทาํการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครั� งไม่ได ้

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม 

วนัที สิ�นสุดรอบบญัชี วนัที   30 เดือนมิถุนายน ของทุกปี 

วนัที สิ�นสุดรอบบญัชีครั� งแรก วนัที  30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 
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32.      สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1   สิทธิในการรับเงินปันผล 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที มีชื ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์
ที ระบุไวใ้นโครงการ 

ทั�งนี�  หากปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในส่วนที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ทั�งนี�  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์ ระบุไวใ้นขอ้ � หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

 

32.2   สิทธิในการลงมติเพื อแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื อทาํการแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 
โดยบริษทัจดัการจะทาํการแกไ้ขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวม เมื อไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ดงันี�  
(ก) กรณีการแกไ้ขเพิ มเติมปกติ ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมหรือที ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
(ข) กรณีการแกไ้ขเพิ มเติมในเรื องที มีนยัสาํคญั ดงันี�  

- การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนที ทาํให้ความเสี ยงเพิ มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั 
- การแกไ้ขเปลี ยนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม 
- การควบรวมกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนและความเสี ยงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
- การชาํระและรับชาํระหนี�ของกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอื นแทนเงิน 
- การเพิ มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ระบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนที มาประชุมหรือที ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กาํหนดโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที 
ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ง (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ที ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว 

ทั�งนี�  หากปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวในส่วนที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 
รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติ ทั�งนี�  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ระบุไวใ้นขอ้ 8. หลกัเกณฑ์และขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน 

ทั�งนี�  การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทุน
รวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

32.3  สิทธิในการไดรั้บเงินคนืเมื อเลิกโครงการ 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที จะไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป โดยบริษทัจดัการจะจดั
ให้มีผูช้าํระบญัชีที สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการให้มีการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระภาระหนี� สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอื น คืน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉลี ยตามจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดในขณะที เลิกกองทุนรวม 

32.4   สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํการโอนหน่วยลงทุนไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทุน” 

32.5   สิทธิประโยชน์อื น ๆ 
32.5.1 สิทธิในการจาํนาํหน่วยลงทุน  
 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนาํไดต้ามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที บริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด 
32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื อลงมติเกี ยวกบัการดาํเนินกิจการของกองทุนรวม 
 ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 8 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี ยวกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม ตามที 

กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยจะตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ดงันี�  
 (ก) กรณีการขอมติปกติ ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วย

ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมหรือที ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
 (ข) กรณีการขอมติเพื อทาํรายการสาํคญั ดงัต่อไปนี�  
  (J) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ งอสังหาริมทรัพยที์ มีนยัสาํคญั 
  (L) การทาํธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลที เกี ยวขอ้ง 
  (�) การเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  (4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ งเป็นกรณีที ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
 ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ของผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในกรณีจดัประชุม) หรือดว้ยคะแนนเสียงรวมกนั
เกินกึ งหนึ งของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที มีสิทธิออกเสียง (ในกรณีส่งหนงัสือขอมติ) 
ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กาํหนดโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. LM�M 
(รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ง (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ที ออกโดยอาศยั
อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

32.5.3 สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเมื อมีการลดเงินทุน 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะไดรั้บเงินคืนเมื อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที ระบุไวใ้นโครงการ 

32.6   การจาํกดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอตัราที กาํหนด และการดาํเนินการกบัเงินปันผลส่วนที ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะ
จดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอื นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิกกองทุนรวมนั�น 

 

 

 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   80 

 

 

33. การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธิีการจัดการ  

33.1  การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการกรณีมีการเปลี ยนแปลงแกไ้ขเพิ มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคาํสั ง  

 ในกรณีที หน่วยงานราชการต่าง ๆ  เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือหน่วยงาน
อื นใดที มีอาํนาจตามกฎหมาย ไดมี้การเปลี ยนแปลง แกไ้ข ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผนัในเรื องต่าง ๆ  
ที เ กี ยวเนื องกับหลักเกณฑ์ เ งื อนไข วิธีการจัดตั� งและจัดการ และ /หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบปฏิบติั เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ  
ฯลฯ บริษทัจดัการจะดาํเนินการแกไ้ขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที กฎเกณฑที์ แกไ้ขดงักล่าว   

33.2 การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการกรณีอื น ๆ  

)1(  ให้บริษทัจดัการสามารถแกไ้ขเพิ มเติมโครงการนอกเหนือจากที กาํหนดในขอ้ 33.1 ไดโ้ดยไดรั้บมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุน ดงันี�  

 (ก) กรณีการแกไ้ขเพิ มเติมปกติ ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมหรือที ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

 (ข) กรณีการแกไ้ขเพิ มเติมในเรื องที มีนยัสาํคญั ดงันี�  
   - การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนที ทาํให้ความเสี ยงเพิ มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั 
   - การแกไ้ขเปลี ยนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม 
   - การควบรวมกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนและความเสี ยงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   - การชาํระและรับชาํระหนี�ของกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอื นแทนเงิน 
   - การเพิ มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ M ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ระบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนรวม 
 ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า � ใน N ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุ

ที มาประชุมหรือที ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
 หรือโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กาํหนดโดย

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาํสั ง (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ที ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 ในกรณีที การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุนรวม ไดก้ระทาํโดยมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที มีมติให้แกไ้ข 

)2(  บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายและ
เปิดเผยผา่นสื อของตลาดหลกัทรัพยต์ามที กาํหนดในกฎหมายหลกัทรัพยที์ เกี ยวขอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัที ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที ไดมี้มติแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

 อนึ ง บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการยบัย ั�งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื อแกไ้ข
เพิ มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ที ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรั้บ
ความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซึ งเป็นคู่สัญญาของกองทุนรวม 

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเมื อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งหรือหลายเหตุการณ์ดงันี�  



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี   81 

 

 

34.1     เมื อกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทนุนอ้ยกว่า 35 ราย ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที ทราบเหตุดงักล่าว 
34.2 เมื อจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนตํ ากว่า 500 ลา้นบาท เมื อคาํนวณจากมูลค่าที ตราไวข้องหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุน

รวมในวนัทาํการถดัไป เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์  
 34.3  เมื อบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์ ระบุไวใ้นโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีที บริษัทจัดการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนเพื อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พิ มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ มเติมนั�นได ้โดยบริษทัจดัการไดด้าํเนินการตามขอ้ 23.4 แลว้ 

34.4    เมื อไดรั้บมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที เขา้ร่วมประชุมหรือที 
ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั�งนี�ในกรณีที บริษทัจดัการบริหารกองทนุรวมยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียน
จดัตั�งกองทุนดงักล่าว บริษทัจดัการมีสิทธิเรียกให้กองทนุรวมจ่ายค่าชดเชยตามอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีของปีล่าสุด
ตามระยะเวลาที ไม่ครบ M ปี  
 34.5   เมื อครบอายโุครงการ 
 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี�ยเงนิและหรือทรัพย์สินอื�นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื�อเลิกโครงการ
 จัดการกองทุนรวม     

เมื อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษทัจัดการจะจัดให้มีผูช้าํระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระ 
บญัชีเพื อทาํหน้าที จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระภาระหนี� สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ 
ทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉลี ยตามจาํนวนหน่วยลงทุนที ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยูต่ามสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน รวมทั�งทาํการอย่างอื นที จาํเป็นเพื อให้การชาํระบญัชีเสร็จสิ�น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เมื อชาํระบัญชีเสร็จสิ�นแล้ว ผูช้าํระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิR ของสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

36. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  
ไม่มี    

37. การดํารงความเพยีงพอของเงินทุน   

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํ
ประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะเปลี ยนให้บริษทัจดัการรายอื นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน
ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ งหนึ งของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 
วนันับแต่วนัที บริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั�งนี�  หากมีเหตุ
จาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที มีค่าใชจ้่ายเกิดขึ�นจาก
การเปลี ยนแปลงบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว อยา่งไรก็ดี หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ดาํเนินการภายในระยะเวลาที กาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
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38. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

38.1  เหตุของการจดัประชุม 

          (1)  บริษทัจดัการ เรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
          (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมดร้องขอให้มีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

38.2  องคป์ระชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมจะตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวนผูถื้อหน่วย
ลงทุนทั�งหมด และผูถื้อหน่วยลงทุนที มาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที จาํหน่ายไดแ้ล้วทั�งหมดของกองทุนรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เวน้แต่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ง (รวมทั�งที 
ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ที ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื น 

38.3 มติผูถื้อหน่วยลงทุน (กรณีจดัประชุม) 

            (ก) กรณีการขอมติปกติ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที เขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(ข) กรณีการขอมติเพื อทาํรายการสาํคญั ดงัต่อไปนี�  

(J) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ งอสังหาริมทรัพยที์ มีนยัสาํคญั 
(L) การทาํธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลที เกี ยวขอ้ง 
(�) การเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(N) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ งเป็นกรณีที ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า � ใน N ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เวน้แต่โครงการหรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที ได้แก้ไขเพิ มเติม) 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ง (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ที ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว จะกาํหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอื น 

38.4 มติเวียนแทนการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(ก) กรณีการขอมติปกติ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที ตอบ
กลบัและมีสิทธิออกเสียง 
(ข) กรณีการขอมติเพื อทาํรายการสาํคญั ดงัต่อไปนี�  

(J) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ งอสังหาริมทรัพยที์ มีนยัสาํคญั 
(L) การทาํธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลที เกี ยวขอ้ง 
(�) การเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(N) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ งเป็นกรณีที ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัเกินกึ งหนึ งของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
ที มีสิทธิออกเสียง 
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เวน้แต่โครงการหรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที ได้แก้ไขเพิ มเติม) 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ง (รวมทั�งที ไดแ้กไ้ขเพิ มเติม) ที ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว จะกาํหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอื น 

39. อื�น  ๆ

 39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื�น 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนรวมจากบุคคลที เป็นผูใ้ห้บริการอนัเนื องมาจากการใชบ้ริการของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

39.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไวน้ั�นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

39.1.2 ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใช้บริการของบุคคลนั�นบ่อยครั� งเกินความจาํเป็นเพื อให้
กองทุนรวมไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนรวมที อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้ง
กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยที์ อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนรวมนั�นดว้ย  

อนึ ง บริษทัจดัการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษทัจดัการจากบุคคลที เป็นผูใ้ห้บริการอนั
เนื องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้เนื องจากเป็นขอ้ห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็นเรื องที ไม่พึงกระทาํ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผูใ้ห้บริการจดัให้แก่บริษทัจดัการ หรือพนักงานของบริษทั
จดัการตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัที บริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซึ งผูถื้อหน่วยลงทุน
อาจขอดูแนวทางนี�ได ้ณ ที ทาํการของบริษทัจดัการ 

ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกี ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีของกองทุนรวมดว้ย 

39.2 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งบริษทัหลกัทรัพยที์ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์หรือ 
บริษทัหลกัทรัพยที์ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยที์ เป็นหน่วยลงทุน ให้เป็นผูดู้แล
สภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื อทาํหน้าที ซื�อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้


