หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
Samui Buri Property Fund (SBPF)

• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิ นและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุน
คืนมากกว่าหรือ
น้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• นอกจากนี้ รายได้หลักของกองทุนรวมนี้ จะขึ้นอยู่กบั รายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึง
ควรพิ จารณาถึงข้อมูลของอสังหาริ มทรัพย์ ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสภาพ
ธุรกิ จการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิ ง
ในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน

หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

จัดตั้งและจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ 828,000,000 บาท
จานวนหน่วย 82,800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาที่เสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 5 - 19 กรกฏาคม 2553
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ผูส้ นับสนุนการขายที่ บลจ. พริ นซิเพิล แต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็นเอ จากัด
หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

สารบัญ
หน้ า
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
คำจำกัดควำม
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
2. จำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำย
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
4. นโยบำยกำรลงทุน
4.1
กำรลงทุนครั้งแรก
4.2
สรุ ปสำระสำคัญของร่ ำงสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม
4.3
จุดเด่นในกำรลงทุน
4.4
ปัจจัยควำมเสี่ ยง
4.5
กำรลงทุนในอนำคต
5. นโยบำยกำรกูย้ ืมเงิน
6. หลักเกณฑ์กำรลงทุน
7. ข้อกำหนด นโยบำยและวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
7.1
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
7.2
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
8. หลักเกณฑ์และข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
9. กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
10. กำรโอนหน่วยลงทุน
10.1
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน
10.2
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
11. กำรรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
12. คณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวม
12.1
องค์ประกอบ
12.2
รู ปแบบกำรตัดสิ นใจ
12.3
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรลงทุน
13. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์
และสถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม
13.1
ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
13.2
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์
13.3
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม
14. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของผูส้ อบบัญชี
15. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
16. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหน่วยลงทุน
17. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน
18. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของบริ ษทั ประเมินค่ำทรัพย์สิน
19. ที่ปรึ กษำของกองทุนรวม
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ผูบ้ ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
21.1
กำรขอรับหนังสื อชี้ชวนและกำรเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
21.2
วิธีกำร วันเวลำ และรำคำจองซื้อหน่วยลงทุน
21.3
กำรรับชำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน
21.4
กำรคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน
21.5
เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
21.6
เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
21.7
เอกสำรกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
21.8
กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีกำรจัดสรรหน่วยลงทุน
กำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
กำรลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษทั จัดกำร ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ที่ปรึ กษำของกองทุนรวม (ถ้ำมี) ผูบ้ ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (ถ้ำมี) และบริ ษทั ประเมินค่ำทรัพย์สิน
26.1
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษทั จัดกำร
26.2
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
26.3
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึ กษำของกองทุนรวม (ถ้ำมี)
26.4
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรอสังหำทรัพย์ (ถ้ำมี)
26.5
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ประเมินค่ำทรัพย์สิน
26.6
สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกผูส้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
27.1
ค่ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผูส้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
27.2
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
27.3
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้เรี ยกเก็บจำกผูส้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
27.4
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สิน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุน
กำรจัดทำรำยงำนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กำรประเมินค่ำทรัพย์สินและกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน
รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม
สิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
32.1
สิ ทธิในกำรรับเงินปันผล
32.2
สิ ทธิในกำรลงมติเพือ่ แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีกำรจัดกำร
32.3
สิ ทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร
32.4
สิ ทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน
32.5
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
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กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีกำรจัดกำร
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
คาจากัดความ
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

การเสนอขาย

หมายถึง

การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูจ้ องซื้อตามรายละเอียดโครงการ

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

บริ ษทั จัดการ

หมายถึง

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

หมายถึง

นิติบคุ คลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการให้ทาหน้าที่ในการ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกาหนด

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

บุคคลตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สน. 25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงทุนครั้งแรก

หมายถึง

การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก

การประเมินค่า

หมายถึง

การคานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ ข้อจากัดสิ ทธิครอบครองในทรัพย์สิน
เงื่อนไขและข้อจากัดทางกฎหมาย ข้อจากัดอื่นของการใช้ประโยชน์
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั และรายละเอียดอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมทั้งการสารวจทรัพย์สินตามสภาพที่เป็ นอยู่

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่ อง การกระทาที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

1

คาจากัดความ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั จัดการ

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จัดการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่า

หมายถึง

ค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าในการใช้พ้นื ที่อาคาร และอุปกรณ์ส่วน
ติดตรึ งอาคารทั้งหมด

ค่าบริ การ

หมายถึง

ค่าบริ การในการใช้บริ การพื้นที่อาคารและอุปกรณ์ส่วนติดตรึ ง
ในอาคารทั้งหมด

ผูเ้ ช่า

หมายถึง

บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด

ผูใ้ ห้เช่า

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

บริ ษทั ประเมิน

หมายถึง

บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
ค่าทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง

การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการสารวจทรัพย์สิน

รายงานการประเมินค่า

หมายถึง

รายงานของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า โดยมี
ผูป้ ระเมินหลักตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว

ที่ปรึ กษากองทุนรวม

หมายถึง

บุคคลที่รับให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่บริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการลงทุน
หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์น้ นั

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

2

คาจากัดความ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด

ผูจ้ องซื้อทัว่ ไป

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทัว่ ไปตามที่ระบุในหนังสื อ
ชี้ชวนและมิใช่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซื้อพิเศษ และ
(2) เจ้าของผูใ้ ห้เช่าผูโ้ อนสิทธิการเช่าและผูไ้ ด้รับสิ ทธิในอสังหาริ มทรัพย์
ที่ได้มาจากกองทุนรวม

ผูจ้ องซื้อพิเศษ

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นพิเศษ
กว่าผูจ้ องซื้อทัว่ ไป ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิ ชย์
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของตนเอง
(3) บริ ษทั ประกันวินาศภัย หรื อบริ ษทั ประกันชีวิต
(4) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรื อนิติบคุ คลอืน่ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(5) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(6) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(7) กองทุนประกันสังคม
(8) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(9) สภากาชาดไทย
(10) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์
(11) สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
(12) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(13) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที่มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุนแก่ผลู ้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป
(14) ผูล้ งทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกับ (1) – (7)
(15) ผูล้ งทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

3

คาจากัดความ
ผูจ้ ดั การกองทุน

หมายถึง

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน
อื่นใดที่มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์และผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

หมายถึง

นิติบคุ คลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการให้ทาหน้าที่ในการดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

หมายถึง

นิติบคุ คลที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั จัดการให้ทาหน้าที่ในการบริ หาร
หรื อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด

เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์

หมายถึง

บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด

ทรัพย์สิน

หมายถึง

ทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งกองทุนรวมลงทุนซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนครั้งแรก

ทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรก

หมายถึง

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนแต่ละโครงการ ตามรายละเอียดที่
กาหนดในข้อ 4.1 ของรายละเอียดโครงการฉบับนี้

ผูล้ งทุนต่างด้าว

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่เป็ นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือน
คนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
แล้วแต่กรณี

ผูส้ นับสนุนการขาย
ลงทุน

หมายถึง

นิติบคุ คลซึ่งเป็ นตัวแทนการขายในการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการหน่วย
แต่งตั้งโดยบริ ษทั จัดการ

ผูส้ นับสนุนการขาย
ลงทุน

หมายถึง

นิติบคุ คลซึ่งเป็ นตัวแทนการขายในการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการหน่วย
แต่งตั้งโดยบริ ษทั จัดการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

4

คาจากัดความ
ภาระผูกพัน

หมายถึง

รายละเอียดโครงการ

หมายถึง

การจานอง ภาระติดพัน การจานา ภาระจายอม สิ ทธิยึดหน่วงสิ ทธิ
ในการขอให้ปฏิบตั ิตามสัญญา สิ ทธิในการได้รับสิ ทธิในการลงทุนก่อน
บุคคลภายนอก สิ ทธิในการเลือกซื้อก่อน หรื อสิ ทธิประโยชน์ที่มี
หลักประกันทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อจากัดการโอน
กรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิยึดหน่วง
รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

วันทาการ

หมายถึง

วันทาการของบริ ษทั จัดการ

วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั้งแรก

หมายถึง

วันที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนการซื้อทรัพย์สินและรับโอน
กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกโดยชอบด้วย
กฎหมายเสร็ จสมบูรณ์

วันที่รับหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

หมายถึง

วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันปิ ดสมุดทะเบียน

หมายถึง

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาหนดสิ ทธิ และ
หน้าที่ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในรายละเอียดโครงการ

หนังสื อชี้ชวน

หมายถึง

หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
สมุยบุรี

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงาน หรื อ
หมายถึง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

5

ชื่ อบริษัทจัดการ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 44 ชั้น 16 ถนนหลังสวน
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพ 10330

หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อบริ ษทั จัดการ ที่อยู่ บริ ษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง ชื่อบริ ษทั จัดการ ที่อยู่ ของบริ ษทั จัดการ จะไม่ทาให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ
1.

ชื่ อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื่อโครงการ (ไทย)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

1.2

ชื่อโครงการ (อังกฤษ)

Samui Buri Property Fund

1.3

ชื่อย่อ

SBPF

1.4

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยบริ ษทั จัดการจะยืน่ คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2.

1.5

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
และมูลค่าขั้นต่าในการจองซื้อ
2.1 จานวนเงินทุนของโครงการ

ไม่เกิน

828,000,000

บาท

2.2 จานวนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน

82,800,000

หน่วย

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน

10

บาท

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผูถ้ ือ

2.5 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(1) จานวนเงินทุนที่เสนอขาย

828

ล้านบาท

(2) จานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

82,800,000

หน่วย

(3) ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

10

บาท

(4) มูลค่าขั้นต่าของการจองซื้อ

10,000

บาท

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
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3.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว่ ไป โดยนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุ นไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เชิ งพาณิ ชย์ และ
เน้นการลงทุนระยะยาวในโครงการที่ สร้างผลตอบแทนต่อเนื่ อง โดยการซื้ อ และ/หรื อเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทาการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจาหน่ายทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่ กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรื อมี ไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้เช่ า ให้เช่าช่วง และ/หรื อ ขาย หรื อ ดาเนิ น การอื่น ใดเพื ่อ
ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้แ ละผลตอบแทนแก่ ก องทุน รวมและผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุน รวมถึ ง การ
ลงทุนในทรั พย์สินอื่น และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอืน่ โดยวิธีอื่นใด ตามกาหนดกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด

4.

นโยบายลงทุน
4.1 การลงทุนครั้งแรก
บริ ษทั จัดการจะนาเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุน โดยเข้าซื้ อโครงการโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1

ข้ อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครั้งแรก
ลักษณะทรัพย์สินและรายละเอียดที่ต้ งั โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท เป็ นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 10775,10779 และ น.ส.3ก. เลขที่ 1274,1275 และ 2035 มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหน้าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตาบลแม่น้ า อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยกองทุน รวมจะลงทุนในที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ในการประกอบธุ รกิ จกิ จการ
โรงแรม(ยกเว้น ในส่วนของสปอร์ตคลับ)
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท มีเนื้อที่ใช้สอยในอาคาร ประมาณ 15,722.86 ตารางเมตร ติดชายหาดแม่น้ า กว้าง
65 เมตร มีสิ่งอานวยความสะดวก สระว่ายน้ า ห้องอาหาร สปอร์ ตคลับ(กาลังดาเนิ นการก่อสร้าง) ไว้บริ การ
นักท่องเที่ยวที่มาพัก รวมถึงที่จอดรถยนต์ซ่ ึงรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คัน
รายละเอียดห้องพักของโรงแรม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

ลักษณะห้ อง
เดอร์ลุค
เดอร์ลุค พูล
สมุย พูล วิลล่า
บุรี พูล วิลล่า
รวม

จานวน/ห้ อง
48
12
14
14
88
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การตกแต่งของโรงแรมเป็ นลัก ษณะสถาปั ตย์ทรงไทยประยุกต์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการพัก ผ่อนของนักท่องเที่ยว
พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องพักตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาวทัว่ ไปคือ เครื่ องปรับอากาศ น้ าอุ่น-เย็น
อ่างอาบน้ า โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น ระบบอินเตอร์เน็ทไวร์เรสไร้สาย
ส่ วนห้องพักแบบวิลล่าประกอบด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกเหมือนห้องพักปกติ แต่เพิ่มในส่ วนของห้องรับแขก อ่าง
อาบน้ าจากุชชี่ สระว่ายน้ าส่วนตัวหน้าห้องพัก
ในส่วนกลางของโรงแรมยังมีการตกแต่งล็อบบี้สไตล์ไทยประยุกต์ และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมีการจัดสวนหย่อม
ด้วยต้นไม้นานาชนิดเพื่อสร้างความร่ มรื่ นให้กบั ภายในโครงการ ประกอบกับทางโรงแรมมีพ้ืนที่ติดชายหาด และมีที่
นัง่ ส าหรับ เล่น น้ าทะเลและอาบแดดส าหรับนัก ท่องเที่ยวไว้คอยบริ การรวมทั้งสระว่ายน้ าขนาดใหญ่พร้อมห้องฟิ ต
เนสที่มีอุปกรณ์ออกกาลังกายพร้อมสรรพซึ่งอยูต่ ิดกับชายหาดด้วย และภัตตาคารซึ่งมีไว้บริ การกับแขกที่มาพัก
นอกจากนี้ทางโรงแรม มีห้องประชุมสัมมนาไว้คอยบริ การ จานวน 3 ห้อง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ทั้งบริ ษทั เอกชน และหน่วยงานราชการที่มีความต้องการในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ ด้วยสถานที่ที่มีความ
สะดวกและทันสมัยด้วยอุปกรณ์
และประมาณเดือนเมษายน 2553 ในส่ วนของสปอร์ตคลับที่ทางโรงแรมฯกาลังดาเนิ นการก่อสร้างอยู่ ประกอบด้วย
สนามเทนนิ ส สนามแบดมิ น ตัน สนามบาสเก็ ต บอล และสนามมิ นิ ก อล์ ฟ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งกิ จ กรรมส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่มาพักกับทางโรงแรมฯ ก็จะพร้อมเปิ ดให้บริ การ
เนื่องจากที่ดินในส่วนของสปอร์ตคลับเป็ นที่ดินเช่ากับบุคคลอื่นโดยมีสัญญาเช่า 20 ปี สิ้นสุด 2 เมษายน 2570 (เช่าโดย
บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด ) ทางกองทุนรวมไม่ได้ลงทุนในที่ดินส่ วนนี้ และหากกรณี มีการเปลี่ยนผูเ้ ช่าทรัพย์
และ/หรื อไม่มีการเช่าที่ดิน ในส่ วนสปอร์ตคลับนี้ ทางบริ ษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อรายได้
ของโรงแรม เนื่องจากเป็ นส่ วนที่เปิ ดให้ใช้บริ การฟรี ประกอบกับที่ ดินในส่ วนของสปอร์ตคลับมิได้เกี่ยวข้องกับส่ วน
ของทางเข้าออก อาคารโรงแรม และในส่วนติดหาดแต่อย่างใด รวมทั้งการพิจารณาการเข้าพักโรงแรมของลูกค้าส่ วน
ใหญ่จะดูที่ความสะดวกด้านการเดินทาง และทาเลที่ติดกับทะเล (รายละเอียดตามผัง)

ผังที่ดินของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท

หมายเหตุ พื้นที่ในส่ วนแรเงา คือที่ต้งั ของสปอร์ตคลับ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
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รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
โรงแรม สมุยบุ รี บี ช รี สอร์ ท มี ระบบสาธารณู ปโภคหลัก ซึ่ งประกอบด้วย ไฟฟ้ า น้ าประปา ท่อระบายน้ า
โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
สุ ขาภิบาล และระบบสายอากาศโทรทัศน์วงจรปิ ด
แผนที่ต้งั โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
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4.1.2

โครงสร้ างรายได้
ในการลงทุนครั้งแรกโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท ได้ลงนามแต่งตั้งให้กลุม่ แอคคอร์ เข้ามาบริ หารโดยลงนามใน
สัญ ญาเมื่อ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2550 ระยะเวลาตามสัญ ญา 10 ปี โดยใช้แบรนด์“เมอร์ เคียว” (ต่อมาได้ยกเลิ ก
สัญญาบริ หารโรงแรม เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2554 และบริ ษทั รี โซเทล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้เข้ามา
บริ หารโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ต่อจนถึงปั จจุบนั ) โดยได้ปรับปรุ งโรงแรมให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ทาง
ผูบ้ ริ หารกาหนด ผูป้ ระเมินได้ประมาณการรายได้ของโรงแรมหลังจากกลุ่มแอคคอร์ เข้ามาบริ หาร ดังต่อไปนี้
ประมำณกำรโดย
2553
2554
2555
2556
2557
บริ ษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
อัตรำกำรเข้ำพัก

65%

66.63%

68.29%

70%

71.75%

รำคำห้องพักเฉลี่ย

8,000

8,240

8,487

8,742

9,004

รำยได้ค่ำห้องพัก (ล้ำนบำท)

167.02

176.35

186.17

196.55

207.50

รำยได้อื่นๆ
หัก ค่ำใช้จ่ำย (ล้ำนบำท)
กำไรก่อนหักภำษี ( ล้ำนบำท)

65.81
69.47
73.35
77.43
81.76
(158.97) (172.70) (182.29) (193.51) (204.27)
73.86
73.11
77.23
80.47
84.99

* เนื่องจากทางบริ ษทั โปร แอพไพรซัล จากัด ได้ใช้วิธีการประเมินหลัก เป็ นแบบวิธีตน้ ทุน จึงมิได้นาตารางของทาง
บริ ษทั โปร แอพไพรซัล จากัด มาประกอบ
** รำยได้ของกองทุนอำจแตกต่ำงจำกกำไรก่อนหักภำษีตำมรำยงำนกำรประเมินค่ำเนื่องจำกสัญญำจัดหำประโยชน์ของ
กองทุนฯ มีขอ้ จำกัดบำงประกำร (รำยละเอียดตำมข้อ 4.2 ข)

4.1.3

มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครั้งแรก
ก. มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกรวมเป็ นวงเงินทั้งสิ้ น 828,000,000 บาท เพื่อเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง พร้อมทั้งระบบสาธารณู ปโภค เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม
ข. ราคาประเมินทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก โดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ตาม
รายละเอียดดังนี้
ราคาซื้อขายที่ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคในโครงการมีรายละเอียดการประเมินราคา ดังนี้
บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จากัด
บริษัท โปร แอพไพรซัล จากัด
วันที่ประเมิน
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
ราคา (บาท)
895,000,000

25 พฤษภำคม 2553
ตามวิธีรายได้

881,783,000

7 พฤษภำคม 2553

ตามวิธีตน้ ทุน

ราคาประเมินของ บริ ษทั อินเตอร์ แฟร์ฯ จากัด ถ้าปรับตามสัญญาจัดหาประโยชน์ ซึ่งกองทุนจะไม่ได้รับรายได้
ทั้งหมดของโรงแรมฯ จะทาให้ราคาประเมินลดลงเป็ น 732,330,000 บาท (สัญญาจัดหาประโยชน์ที่กองทุนรวม ทากับ
ผูเ้ ช่า มีระยะเวลา 15 ปี )
ราคาประเมินของบริ ษทั โปรแอพไพรซัลจากัด หากไม่รวมทรัพย์สินในส่วนของสปอร์ตคลับ ราคาประเมินจะลดลง
เป็ น 869,863,500 บาท
กองทุนรวมจะซื้อทรัพย์ในราคา 828,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต่าสุด (บริ ษทั อินเตอร์ แฟร์ฯ
จากัด ปรับตามสัญญาจัดหาประโยชน์) ร้อยละ 13.06
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4.1.4

การจัดหาผลประโยชน์ ในการลงทุน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนโดยการซื้อที่ดินพร้อมอาคารโรงแรม สมุยบุรี บีช
รี สอร์ท และระบบสาธารณู ปโภคที่ใช้ประกอบกิจการโรงแรมทั้งหมด จาก บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด
ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุนครั้งแรก โดยกองทุนรวมจะดาเนินการจดทะเบียนซื้ อขายที่ดินและ
อาคารดังกล่าวต่อสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องและจะนาที่ดิน อาคารและระบบสาธารณู ปโภคดังกล่าวให้เช่าแก่
บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด (”ผู้เช่ า”) เพื่อนาไปจัดหาผลประโยชน์ประกอบกิจการโรงแรมต่อไป และ
จ่ายค่าเช่าให้แก่ กองทุนรวมต่อไป รายละเอียดของการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกในข้อ
4.1.1 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท
จำกัด
(เจ้ ำของทรัพย์ )
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

ขาย

4.2

ให้ เช่า
จ่ายค่าเช่า

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

ผู้ลงทุน

ลงทุน
เงินปันผล

โรงแรม สมุยบุรี บีช
รีสอร์ ท

สรุปสาระสาคัญของร่ างสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวม
ก. สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม
สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
คู่สัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (“ผูจ้ ะซื้ อ” หรื อ “กองทุนรวม”) บริ ษทั สมุยบุรี
บีช รี สอร์ท จากัด (“ผูจ้ ะขาย”)หรื อ “บริ ษทั ”)

ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย

โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย ประกอบด้วย
1. ที่ดินโฉนด เลขที่ 10775 และ 10779 และ ที่ดิน นส.3ก. เลขที่ 1274, 1275 และ
2035 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหน้าพระลาน ตาบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. อาคาร สิ่ งปลู กสร้ าง ทั้งหมดซึ่ งได้ ป ลู กสร้ างในที่ ดิ น ตามข้อ 1. รวมถึ งระบบ
สาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท
3. เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ เพื่ อใช้ในการดาเนิ น การกิจการ โรงแรม
สมุยบุรี บีช รี สอร์ท
* หมายเหตุ ไม่รวมพื้นที่ในส่วนของสปอร์ตคลับ
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เงื่อนไขบังคับก่อน

การโอนกรรมสิ ทธิ์
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิ ทธิ์ และการส่ง
มอบการครอบครอง

ให้สัญญาฉบับนี้เริ่ มมีผลใช้บงั คับเมื่อเหตุการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
โดยสมบูรณ์
1.

ทรั พ ย์สิ น ที่ ก องทุ น รวมจะลงทุ น ครั้ งแรกไม่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายอย่า งมี
นัยสาคัญนับตั้งแต่วนั ที่ทาสัญญาจนถึงวันที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก

2.

คารับ รองและรับ ประกันของ ผูจ้ ะขาย ตามที่ กาหนดในส่ วนของคารับรอง
และรับประกันของผูจ้ ะขาย มีความถูกต้อง ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก
1. คู่ สั ญ ญาตกลงจะน าสั ญ ญาฉบั บ นี้ ไปจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
ส านั ก งานที่ ดิ น กรุ งเทพมหานคร ภายใน 15 วัน ท าการนั บ ตั้ง แต่ ว นั ที่
กองทุ น รวมได้จดทะเบี ยนกองทรั พ ย์สิ น เป็ นกองทุ น รวมต่ อ ส านักงาน
ก.ล.ต. โดยให้ถือว่าวันที่การจดทะเบียนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
เป็ นวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
2. ผู้ จ ะข ายตก ล งโอ น ก รรม สิ ท ธิ์ แล ะส่ งมอ บ ก ารค รอ บ ค รอ งใน
อสังหาริ มทรั พ ย์ที่ กองทุ น รวมจะลงทุ น ครั้ งแรกให้ แ ก่ก องทุน รวมและ
กองทุ น รวมตกลงรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ และรั บ มอบการครอบครองใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกจากผูจ้ ะขายตามสภาพที่
เป็ นอยู่ ณ ขณะนั้น
“สภาพที่เป็ นอยู่” หมายถึง สภาพที่เป็ นอยู่ของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุ น ครั้ งแรกเมื่ อ พิ จ ารณาจากระยะเวลาและสภาพการใช้งาน
โดยทัว่ ไปของทรัพย์น้ นั ๆ
คู่สัญญาตกลงให้ถื อว่ าการส่ งมอบการครอบครองดังกล่าวมี ผลสมบูรณ์
ทันทีที่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (“วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ”)
3. ให้ผูจ้ ะซื้ อเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการได้รับประโยชน์ สิ ทธิ และหน้าที่ต่างๆ จาก
หรื อเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สิน ที่จะซื้ อจะขายซึ่ งเกิดขึ้นนับจากเวลา 24.00 น.
ของวันก่อนวันโอนกรรมสิ ทธิ์ (“กาหนดเวลาที่ได้สิทธิประโยชน์”)
ให้ผจู้ ะขายเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการได้รับประโยชน์ สิ ทธิ และหน้าที่ต่างๆ จาก
หรื อเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซื้ อจะขายซึ่ งเกิดขึ้นก่อนกาหนดเวลาที่ได้
สิ ทธิประโยชน์
ผู้จ ะขายตกลงด าเนิ นการใด ๆ เพื่ อ ส่ งมอบต้ น ฉบั บ เอกสารสิ ทธิ เกี่ ย วกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในวันโอนกรรมสิ ทธิ์ และส่ งมอบ
ต้นฉบับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร
ส านั ก งาน หนั ง สื อบอกกล่ าวแจ้ งการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ มี ถึ ง คู่ สั ญ ญาและ
บุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องของผู้จะขาย เอกสารอื่ น ใดที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก รวมถึงสัญญาเช่ากับ
ผูเ้ ช่ารายย่อยทั้งหมด และโอนเงินประกันการเช่าตามจานวนที่กาหนดในสัญญาเช่า
ดังกล่าว (หากมี) ให้แก่กองทุนรวมจนครบถ้วนทันที
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ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิ ทธิ์

828,000,000 บาท โดยผูจ้ ะซื้ อ ต้องช าระให้ครบถ้วนในวัน ที่ ได้จดทะเบี ยนรับ โอน
กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์สิ น ที่ จ ะซื้ อ จะขาย ต่ อ พนัก งานเจ้าหน้ าที่ ณ ส านัก งานที่ ดิ น
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (“วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก”)

การรับรองและรับประกัน ในวันทาสัญญา และวันที่ กองทุนรวมเข้าลงทุน ครั้งแรก ผูจ้ ะขายตกลงให้คารับรอง
ของผูจ้ ะขาย
และรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.

ผูจ้ ะขายมีใบอนุ ญาตหรื อได้รับอนุ ญาตอย่างครบถ้วนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสาหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุ นครั้งแรก รวมถึงการก่อสร้าง
การเปิ ดใช้งานและใบอนุ ญาต และ/หรื อการอนุ ญาตที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะลงทุ นครั้ งแรกดังกล่าวยังคงมี ผลใช้บ ังคับอย่างสมบูรณ์ อยู่ใน
วันที่ทาสัญญา
ผูจ้ ะขายมิได้ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุ ญาตหรื อการได้รับอนุ ญาตที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก
ผูจ้ ะขายมิ ได้ด าเนิ นการใด ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ ใบอนุ ญาต และ/หรื อการได้รับ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกถูกระงับ ยกเลิก
หรื อเพิกถอน

2. ในวันที่ กองทุ นรวมเข้าลงทุนครั้ งแรกผูจ้ ะขายเป็ นผูม้ ี กรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สิ นที่
กองทุนรวมจะลงทุ นครั้งแรก และทรัพย์สิ นที่ กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไม่อยู่
ภายใต้หรื ออาจอยูภ่ ายใต้ภาระผูกพันใด ๆ
การเลิกสัญญาหรื อเหตุ
แห่งการบอกเลิกสัญญา
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เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ระบุในกรณี ดงั ต่ อไปนี้ ให้ถือ เป็ นการเลิกสัญญา
หรื อเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
1.

ให้ถื อว่าคู่สัญญาตกเป็ นผูผ้ ิดสัญญา หากในระยะเวลาใด ๆ ก่อนวันที่ กองทุ น
รวมเข้าลงทุนครั้งแรก คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ หรื อ
ผิดคารับรองและรับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และส่ งผลให้กองทุนรวม
ไม่ สามารถใช้ประโยชน์ ในทรั พย์สิ นที่ กองทุ นรวมจะลงทุ นครั้ งแรกได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้

2.

คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3.

ในระยะเวลาก่อนวันที่ กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนครั้งแรกได้รับความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ

4.

กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้ภายใน 30 วันนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

5.

สัญญาจะซื้อจะขายนี้ระงับสิ้นลง
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ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม

ผูจ้ ะขายตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดมี
ขึ้นอันเนื่องจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายทั้งหมด

ค่าปรับ

บรรดาหนี้ สิ น ใด ๆ ที่ คู่สั ญ ญาฝ่ ายใดมี สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย หาก
คู่สัญญาฝ่ ายนั้นผิดนัดชาระหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิ คิดค่าปรับ ในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด หรื อในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า จากจานวนหนี้คา้ งชาระนั้น ๆ จนกว่าจะได้ชาระเสร็จสิ้น
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ข. สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก
สัญญาเช่ าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก
คู่สัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (“ผูใ้ ห้เช่า” หรื อ “กองทุนรวม”)
บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด (“ผูเ้ ช่า”)

ทรัพย์สินที่จะเช่า

โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ที่ดินโฉนด เลขที่ 10775,10779 และที่ดินนส.3ก. เลขที่ 1274, 1275 และ 2035
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหน้าพระลาน ตาบลแม่น้ า อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว
(2) ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
ซึ่งได้ติดตั้งและใช้งานอยูใ่ นอาคารที่เช่าในวันจะทะเบียนการเช่า
(3) เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เพื่อ ใช้ในการดาเนิ น การกิ จการ โรงแรม
สมุยบุรี บีช รี สอร์ท

ระยะเวลาการเช่า

สัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลาการเช่า 15 ปี โดยผูเ้ ช่ามีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไป
อีก ครั้ งละ 3 ปี โดยผูเ้ ช่ าจะต้อ งแจ้งให้ ผู้ให้ เช่ าทราบล่วงหน้ าก่ อ นสั ญ ญาเช่ าครบ
กาหนด 1 ปี ทั้งนี้การต่ออายุสัญญาเช่าออกไปนั้น ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผุใ้ ห้เช่า และ
ข้อตกลงเรื่ องค่าเช่าระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องดาเนินการจดทะเบียนการ
เช่า และค่าจดทะเบี ยนการเช่าผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนิ นการ
ต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของผูใ้ ห้เช่าโดยไม่ชกั ช้า
หากผู้เช่ า ผิ ด สั ญ ญาในข้อ นี้ ผู้เช่ า ตกลงและรั บ ทราบว่ า กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ เรี ย ก
ค่าเสี ยหายในส่วนของค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับภายใต้สัญญาฉบับนี้ (ค่าเช่าตลอด 15 ปี )
* ในสัญญาระบุทางผูเ้ ช่าจะนาพื้นที่ในสปอร์ ตคลับ ที่ ทางผูเ้ ช่าได้ดาเนิ นการเช่ากับ
บุคคลภายนอกมาใช้ประโยชน์ในกิจการโรงแรมตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่า (ชาระรายปี )

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

ก) ปี ที่ 1
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 62.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออก
โดยธนาคารพาณิ ชย์ โดยกาหนดวงเงินค้ าประกันไม่ต่ากว่า 62.00 ล้านบาท ต่อ
อายุแบบปี ต่อปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 1
ข) ปี ที่ 2
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 64.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออก
โดยธนาคารพาณิชย์ โดยกาหนดวงเงินค้ าประกันไม่ต่ากว่า 64.00 ล้านบาท ต่อ
อายุแบบปี ต่อปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 2
ค) ปี ที่ 3
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 66.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออก
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โดยธนาคารพาณิชย์ โดยกาหนดวงเงินค้ าประกันไม่ต่ากว่า 66.00 ล้านบาท ต่อ
อายุแบบปี ต่อปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 3
ง) ปี ที่ 4 – ปี ที่ 5
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 67.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออก
โดยธนาคารพาณิ ชย์ โดยกาหนดวงเงินค้ าประกันแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 67.00 ล้าน
บาท ต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 4 - ปี ที่ 5
อย่างไรก็ตาม กองทุน รวมจะดาเนิ น การยกเลิ กการค้ าประกัน ส่ วนตัวและนิ ติ
บุคคลตามหนังสื อชี้ ชวนฉบับเดิม ก็ต่อเมื่อผูเ้ ช่าได้วางหลักประกันหนังสื อค้ า
ประกันที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อ ประกันการปฎิบ ัติตามสัญญาเช่ า โดย
ขยายระยะเวลาการค้ าประกันของหนังสื อค้ าประกันแต่ละฉบับ จาก 1 ปี เป็ น 1
ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี สาหรับปี ที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว
จ) ปี ที่ 6 เป็ นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาผูเ้ ช่า
รายได้ค่าเช่าต่อปี ของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุนรวมจะถูกกาหนดโดย
สูตรดังต่อไปนี้
ค่าเช่ าคงที่

+

ค่าเช่ าแปรผัน

58 ล้านบาทต่อปี ประกัน
(*กาไรขั้นต้นของผูเ้ ช่า – ค่าเช่าคงที่) x 60%
โดยผูค้ ้ าประกัน
* กาไรขั้นต้นของผูเ้ ช่า = รายได้จากกิจการโรงแรม – ค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่า
ถ้ากาไรขั้นต้นน้อยกว่าค่าเช่าคงที่ กองทุนรวมจะไม่ได้รับค่าเช่าแปรผัน
ทั้งนี้ ส าหรั บ การเช่ าในช่ วงปี ที่ 6 – ปี ที่ 15 ผูเ้ ช่ าตกลงค้ าประกัน ด้วยหนังสื อ
สัญญาค้ าประกันออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดยกาหนดวงเงินค้ าประกันแต่ละปี
ไม่ ต่ ากว่า 58.00 ล้านบาท ต่อ อายุทุ ก 1 ปี 6 เดื อ น ตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาเช่ า
ในช่วงปี ที่ 6 – ปี ที่ 15
อย่างไรก็ตาม กองทุน รวมจะดาเนิ น การยกเลิ ก การค้ าประกัน ส่ วนตัวและนิ ติ
บุคคลตามหนังสื อชี้ ชวนฉบับเดิม ก็ต่อเมื่อผูเ้ ช่าได้วางหลักประกันหนังสื อค้ า
ประกันที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อ ประกันการปฎิบ ัติตามสัญญาเช่ า โดย
ขยายระยะเวลาการค้ าประกันของหนังสื อค้ าประกันแต่ละฉบับ จาก 1 ปี เป็ น 1
ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี สาหรับปี ที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว
ภาษี

ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูช้ าระภาระค่าภาษีโรงเรื อ น ภาษีบ ารุ งท้อ งที่ ภาษีป้ าย และภาษีอื่น ๆ
เกี่ยวกับอาคาร รวมถึง ภาษีที่เกี่ยวกับที่ดินที่เกี่ ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า

การโอนสิ ทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วง

(1) ตลอดอายุของสั ญ ญาเช่ าฉบับ นี้ ผูเ้ ช่ าจะไม่โอนสิ ท ธิ และ/หรื อ หน้าที่ ภ ายใต้
สัญ ญาเช่ าฉบับ นี้ ให้ แ ก่ บุ คคลอื่ น ใด โดยไม่ ได้รับ ความยิน ยอมล่ว งหน้าจาก
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ตลอดอายุข องสั ญ ญาเช่ าฉบับ นี้ ผูเ้ ช่ าจะไม่ ด าเนิ น การให้ ใช้ห รื อ ให้ เช่ าช่ ว ง
ทรัพย์สิน ที่ เช่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนทั้งหมดหรื อในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญแก่
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บุคคลอื่นเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท ทั้งนี้ เว้น
แต่จะได้รับความยินยอม จากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การประกันภัย

ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาเช่า กองทุนรวมจะจัดให้มีก ารเอาประกันความเสี่ ยงภัย
(Property All Risks) แ ล ะ ป ร ะ กั น ค วาม เสี่ ยงภั ยธุ ร กิ จห ยุ ด ช ะ งั ก ( Business
Interruption) และประกัน ภัยความเสี่ ยงภัยบุ ค คลที่ ส าม (Public Liabilities) บริ ษ ัท
สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด ในฐานะผูเ้ ช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม จะทาการประกัน
ในทรัพย์สินที่เช่า ในส่ วนที่กองทุนรวมเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อมีสิทธิ ครอบครอง
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะของการดาเนินธุรกิจโรงแรมและลักษณะการ
บริ หารของกองทุน รวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยพึ งกระท า เพื่อคุ้มครองถึ ง
ความเสี่ ยงภัยอัน อาจจะเกิ ดแก่ท รั พย์สิ น ที่ เช่ าโดยต้อ งระบุ ชื่ อ กองทุน รวมเป็ นผูร้ ั บ
ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่จดั ทาขึ้นสาหรับทรัพย์สินที่เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องเป็ น
ผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายเอง

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญา
(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูเ้ ช่า
 ในกรณี ที่ผเู้ ช่าฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่านี้
หรื อคารับรอง โดยและผูเ้ ช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุฝ่าฝื นดังกล่าว
และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลง
กัน เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ผเู้ ช่าผิดนัดการชาระค่าเช่า
ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับ นี้ ให้ถื อว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ ท ัน ที
เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย
 ในกรณี ที่ผูเ้ ช่า และ/หรื อผูค้ ้ าประกันส่ วนตัว ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อ
ถูกศาลสั่งให้ลม้ ละลาย หรื อ อยู่ในขั้น ตอนการเลิ กบริ ษทั การชาระบัญ ชี
หรื อมีการร้องขอให้ฟ้ื นฟูกิจการของผูเ้ ช่า ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ ช่า ใน
การชาระหนี้ หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาเช่านี้
 ในกรณี ที่ ผู้เช่ าได้ห ยุด ประกอบกิ จ การทั้ง หมด หรื อ บางส่ ว นซึ่ งท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่างมีนยั สาคัญ
หรื อทาให้ผเู้ ช่ารายใหม่ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่าง
มีนยั สาคัญ
 มีการเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริ ษทั ผูเ้ ช่า และ/หรื อ ผูค้ ้ าประกัน
นิติบุคคล 2 รายไม่ว่าในระดับผูถ้ ือหุ้นหรื อระดับการจัดการซึ่ งรวมถึงการ
แต่งตั้งถอดถอนประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
(Chief Financial Officer) หรื อผู้ จั ด การทั่ ว ไป (General Manager) โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 การที่ บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด ในฐานะคู่สัญญาของ สัญญาจะซื้ อ
จะขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ สั ญ ญาซื้ อ ขายสั งหาริ มทรั พ ย์ และสัญ ญาตกลง
กระท าการ ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นสั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาซื้อขายสังหาริ มทรัพย์ หรื อสัญญาตกลงกระทาการ
หรื อ ผิ ด ค ารั บ รองที่ ก าหนดไว้ในสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
สัญญาซื้อขายสังหาริ มทรัพย์หรื อสัญญาตกลงกระทาการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
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(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุนรวม
ในกรณีที่กองทุนรวม ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญตาม
หน้าที่ของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในสัญญาเช่านี้ หรื อผิดคารับรองที่เป็ น
สาระสาคัญตามที่ให้ไว้ในสัญญาเช่านี้ และกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไข และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลง
กัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ฉบับนี้เป็ นผลเนื่องมาจากกรณีดงั ต่อไปนี้

เหตุสิ้นสุดของสัญญาเช่า

(1) หากผูใ้ ห้เช่าผิดนัดผิดสัญญาหรื อตกเป็ นผูผ้ ิดคารับรองตามรายละเอียดที่กาหนด
ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และไม่ดาเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ผูเ้ ช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี้
(2) หากผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการดาเนินการต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อการดาเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และไม่ดาเนินการแก้ไข และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นเป็ นลายลักษณ์
อักษร ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี้
(3) หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าสัญญาเช่าฉบับนี้เป็ นอันสิ้นผลทันที
(ก) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าและไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่า
(ข) เมื่อคู่สัญญาตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาเช่าฉบับนี้
(ค) ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน
หรื อกฎหมายอื่นๆ โดยกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของโครงการอย่างมีนยั สาคัญ และไม่สามารถ
แก้ไข เยียวยาเหตุดงั กล่าวได้ หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของโครงการได้
ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเลิกสัญญาเช่าฉบับนี้ ดว้ ยเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) (ข) หรื อ
(3) (ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสี ยหาย เว้นแต่ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(4) ในกรณีที่สัญญาบริ หารโรงแรมฯ สิ้นสุด หรื อยกเลิกก่อนหมดสัญญาด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม กองทุนรวมสงวนสิ ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่า โดยที่กองทุน
รวมไม่ ต้อ งจ่ายค่ าชดเชยใดๆ ให้ แ ก่ ผูเ้ ช่ า หรื อ หากกองทุ น รวมเลื อ กที่ จะไม่
ยกเลิกสัญญาเช่ า ผูเ้ ช่ามีหน้าที่ในการดาเนิ นการหาผูบ้ ริ หารโรงแรมฯ รายใหม่
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารโรงแรมฯและเงื่อ นไขในสัญญาบริ หารโรงแรมฯ
ดังกล่าวจะต้องเป็ นที่ยอมรับได้ของกองทุนรวม

ผลของกำรผิดนัดหรื อผล
จำกกำรเลิกสัญญำ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

1.

ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ (1) หรื อ (2) ของเหตุสิ้นสุ ดของสัญญา
เช่าตามสัญญาฉบับนี้ คูส่ ัญญาฝ่ ายที่มิได้ผิดสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดย
แจ้งให้คู่สัญญาฝ่ ายที่ผิดสัญญาทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า
30 วัน หากเป็ นกรณี ผูเ้ ช่าผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเช่าค้างชาระ
(หากมี ) และค่าเสี ยหายต่าง ๆ ตามที่ กฎหมายกาหนดจากผูเ้ ช่าได้อีกส่ วนหนึ่ ง
ด้วย
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2.

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) หรื อ (4) ของสัญญาฉบับนี้ ให้ถือ
ว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง

3.

เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงในกรณีใดๆ ผูเ้ ช่าจะดาเนินการส่งมอบทรัพย์ที่เช่า
คื น ให้ แ ก่ ก องทุ น รวมในสภาพของทรั พ ย์ที่ เช่ าในขณะนั้น ตามที่ ไ ด้รับ การ
บารุ งรักษาตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้

4.

ในกรณี ที่คู่สัญญาได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กาหนดข้างต้น
ผูเ้ ช่ายังคงมีหน้ำที่ภำยใต้สัญญำฉบับนี้และสำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำ
จนกว่ำจะครบกำหนดตำมระยะเวลำที่คู่สัญญำกำหนดในหนังสื อบอกกล่ำว

ค. ข้ อตกลงกระทาการเกี่ยวกับการเช่ าโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท
คู่สัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (“กองทุนรวม”)
บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด (“บริ ษทั ”)

ข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่า

บริ ษทั ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่าบริ ษทั จะดาเนินการเช่า โรงแรม สมุยบุรี บีช
รี ส อร์ ท เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับจากวันที่ เริ่ มระยะเวลาการเช่าโดยให้มี
เงื่อนไขในการเช่าเช่นเดียวกันกับหรื อไม่ดอ้ ยไปกว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดในสัญญา
เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกระหว่างกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุย
บุรี และบริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด ซึ่งมีสาระสาคัญตามที่กาหนดในข้อ 4.2 ข
ทั้งนี้ บริ ษ ัท อาจเข้าเป็ นผู้เช่ าทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าวเองหรื อ ก าหนดให้ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่
กองทุนรวมเห็นชอบเข้าเป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สินก็ได้

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ค่าเสี ยหาย

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

บริ ษ ทั ตกลงกับ กองทุน รวมว่าหากบริ ษ ทั ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาของข้อตกลงกระท าการ
ฉบับ นี้ บริ ษทั จะชาระค่าเสี ยหายให้กองทุน รวมในจานวนที่ไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่า
และ/หรื อค่าตอบแทนใดๆ ที่ กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับ หากมีการนาโรงแรม สมุย
บุรี บีช รี สอร์ท ให้เช่าตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้ง
แรกระหว่างกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ สมุยบุรี และบริ ษ ทั สมุยบุรี บี ช รี ส อร์ ท
จากัด เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับจากวันที่เริ่ มระยะเวลาการเช่า
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4.3

จุดเด่ นในการลงทุน
บริ ษทั จัดการเชื่อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความน่าสนใจดังนี้
ก. เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ลงทุน (Freehold Asset) ซึ่งใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างไม่ มี
กาหนดเวลา
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทั้งหมด (Freehold Asset) ซึ่ งจะทาให้
กองทุนรวมมีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์อย่างไม่มีกาหนดเวลา ซึ่ งแตกต่างจากการลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่าที่มีกาหนดระยะเวลาอันจากัด นอกจากนี้ กองทุนรวมยังอาจมีโอกาสได้รับกาไรจากการขาย
ทรัพย์สินดังกล่าวออกไปไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่บางส่วนหากราคาทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต
ข. โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท เป็ นโรงแรมคุณภาพระดับ 4 ดาว ภายใต้ การบริหารงานของ รีโซเทล กรุ๊ป
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท มีการบริ หารงานภายใต้สัญญาบริ หารจัดการกับ บริ ษทั รี โซเทล กรุ๊ ป อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด (บริ ษทั ในเครื อ ของ บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ) มีโรงแรมอยู่ภายใต้การบริ หารงาน
โดยมีจานวน 4 แห่งบนเกาะสมุย มีผบู ้ ริ หารที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการบริ หาร และการจัดการ
โรงแรมมานานกว่า 10 ปี มีฐานพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถในธุรกิจโรงแรม
ในปั จจุบนั บริ ษทั รี โซเทล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ได้จดั ส่ งทีมงานเข้ามาทาการบริ หารโรงแรมฯ
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนธุ รกิจที่ วางไว้ โดยทีมงานของบริ ษทั รี โซเทล
กรุ๊ ป อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด มีจานวน 4 คนซึ่งแต่ละคนได้เข้ามาควบคุมและบริ หารในส่ วนที่สาคัญของ
องค์กรโรงแรมฯ คือ ในตาแหน่ ง ผูจ้ ัดการทั่วไป 1 คน และผูจ้ ัดการโรงแรมฯ เพื่อดาเนิ น งานด้า นการ
บริ หารโรงแรมฯ วางระบบการดาเนินงาน ตลอดจนควบคุมและบริ หารงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย อีกคน
คือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่อดาเนินการบริ หารงานด้านอาหารและเครื่ องดื่มทั้งหมด ตลอดจน
ควบคุมการจัดซื้อ และบริ หารคุณภาพอาหารให้เป็ นไปตามคุณภาพของบริ ษทั รี โซเทล กรุ๊ ป อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัดและบริ หารงานในเรื่ องวัสดุเหลือใช้ คนสุ ดท้ายได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย เพื่อ
ดาเนินการเรื่ องการทาการตลาด การหาลูกค้า การบริ หารทีมขาย และเอเยนต์ ตลอดจนการบริ หารเรื่ องการ
วางแผนการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโรงแรมฯ
ค. ทาเลที่ต้ัง
โครงการ โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ตั้งอยู่บนชายหาดแม่น้ า ซึ่ งอยู่ดา้ นเหนื อของเกาะสมุย อยู่ระหว่าง
หาดบ่อผุดและหาดบางโพ อยูห่ ่างจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่าง
จากท่าเรื อเฟอร์ รี่เกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่ างจากแหล่งท่องเที่ยวชายหาดเฉวง ประมาณ 15
กิโลเมตร ซึ่ งชายหาดแม่น้ า เป็ นชายหาดที่สวยงามแห่ งหนึ่งของเกาะสมุยมีลกั ษณะชายหาดที่ยาว แต่ไม่
กว้าง โดยโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท มีพ้ืนที่หน้าหาดติดทะเลประมาณ 65 เมตร เป็ นชายหาดที่มีความ
เป็ นส่ วนตัว เงียบสงบเหมาะสาหรับมาพักผ่อน และต้องการความเป็ นส่ วนตัว และยังเป็ นที่ต้ งั ของชุมชน
เก่าแก่นับร้อยปี ของเกาะสมุย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่อีกด้วย
อีกทั้งยังอยู่ใกล้วดั หน้าพระลาน ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งของเกาะสมุย ที่นกั ท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะต้องแวะไปนมัสการหลวงพ่อวัดหน้าพระลาน และยังใกล้กบั สนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย สนาม
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กอล์ฟชื่อดังที่จดั แข่งการแข่งขันระดับชาติเป็ นประจาทุกปี และเป็ นที่ชื่นชอบของนักกอล์ฟทัว่ โลก โดยอยู่
ห่างจากโรงแรมฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร
จากการที่เป็ นโรงแรมที่ต้ งั อยู่บนชายหาดแม่น้ านั้น ทาให้ได้เปรี ยบในเรื่ องของทาเลที่ต้ งั และเป็ นที่ดึงดูด
ใจแก่ นัก ท่ อ งเที่ ยวได้ม ากกว่า โรงแรมที่ มี ไม่ ได้ต้ งั อยู่บ นชายหาด และเป็ นตัวเลื อ กอัน ดับ ต้น ๆ ของ
นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการความเป็ นส่วนตัวไม่พลุกพล่าน และการเดินทางจากโรงแรมโรงแรม สมุยบุรี
บีช รี สอร์ ท ไปยังสถานที่อานวยความสะดวกต่างๆ ในเกาะสมุย ก็สะดวกสบาย
ง. อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวมีแนวโน้ มการเจริญเติบโตที่ดี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2552 และในอนาคต ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจัดเป็ นนโยบาย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาทิ โครงการ “เที่ยวไทยครึ กครื้ น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ในปี 2552 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหลายฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นทั้งฝ่ ายราชการ และฝ่ ายเอกชน ในการร่ วมมือร่ วมใจ ฟื้ นฟูธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยให้ ก ลับ มาฟื้ นตัวสู่ ส ภาวะปกติ โดยทางฝ่ ายราชการก็จัด การส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดอย่างเต็มที่ ส่วนทางฝ่ ายเอกชนไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของกิจการโรงแรม หรื อกิจการที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ ยวต่าง ๆ ก็ร่วมกันจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กบั นักท่องเที่ ยวกลับมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยว

เกำะสมุย

จำนวนสถำนพักแรม
จำนวนห้อง
อัตรำกำรเข้ำพัก
(แห่ ง)
(ห้อง)
เฉลี่ย
2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%) 2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%) 2550 2551 ∆ (%) 2552 ∆ (%)
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

* ข้อมูลจาก www.tourismthailand.org

จากสถิ ติ ใ นปี 2550-2551 นั้ น จะเห็ น ได้ว่ า อัต ราการเข้าพัก ในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 กว่ า 35.17%
เนื่องจากในปี 2551 เศรษฐกิจการท่องเที่ยวลดลงเพราะสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ซึ่ งปั จจุบนั
กลับมาทรงตัวในทางที่เป็ นปกติแล้ว จะเห็นได้ว่าสถิติอตั ราการเข้าพักในปี 2552 เพิม่ ขึ้นถึง 143.64% จาก
ที่ลดลงในปี 2551 ถึง 35.17% แต่สถิติดา้ นสถานที่พกั ในเกาะสมุย มีปริ มาณสู งขึ้น 5.46% และจานวน
ห้องมากขึ้น 6.94% แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในด้านสถานที่พกั ในเกาะสมุย มีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมัน่ ใจว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเกาะสมุยจะต้องกลับมาฟื้ นตัวอีกครั้ง
ในปี 2551 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะประสบปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
โลก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังจะ
เห็นได้จากปริ มาณนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุยในปี 2551 รวมทั้งสิ้ นประมาณ 986,422 คน ซึ่ งลดลงจากปี
2550 คิดเป็ นร้ อยละ 6.91 แต่ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยว ต่อคนต่อวัน กลับมีอตั ราสู งขึ้นถึ งร้อยละ 7.64
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีการจับจ่ายซื้อของมากขึ้น และใช้บริ การห้องพักในเกณฑ์ราคาที่สูงขึ้น ดังได้แสดง
ตามตารางต่อไปนี้ (* ข้อมูลจาก www.tourismthailand.org )
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ตารางแสดงจานวนนักท่ องเที่ยวบนเกาะสมุย
ปี พ.ศ.

จานวนนักท่องเที่ยว(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%

ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายของนักท่ องเที่ยวบนเกาะสมุย (บาท/คน/วัน)
ปี พ.ศ.

ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยทั้งหมด/คน

อัตราการเติบโต

2549

3,003.69

1.90%

2550

2,984.12

-0.65%

2551

3,212.00

7.64%

ตารางแสดงรายได้ จากการท่ องเที่ยวบนเกาะสมุย (ล้านบาท)
ปี พ.ศ.

รายได้รวมทั้งหมด (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต

2549

14,016.29

9.86%

2550

14,069.19

0.38%

2551

13,097.03

-6.91%

จ. การประกันค่าเช่ าของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท
กองทุนรวมจะได้รับการประกันค่าเช่าของ โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท ดังต่อไปนี้
ก) ปี ที่ 1
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 62.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดย
กาหนดวงเงินค้ าประกันไม่ต่ากว่า 62.00 ล้านบาท ต่ออายุแบบปี ต่อปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 1
ข) ปี ที่ 2
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 64.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดย
กาหนดวงเงินค้ าประกันไม่ต่ากว่า 64.00 ล้านบาท ต่ออายุแบบปี ต่อปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 2
ค) ปี ที่ 3
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 66.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดย
กาหนดวงเงินค้ าประกันไม่ต่ากว่า 66.00 ล้านบาท ต่ออายุแบบปี ต่อปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 3
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ง) ปี ที่ 4 – ปี ที่ 5
ค่าเช่าคงที่ในอัตรา 67.00 ล้านบาทต่อปี ค้ าประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดย
กาหนดวงเงินค้ าประกันแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 67.00 ล้านบาท ต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญา
เช่าในช่วงปี ที่ 4 - ปี ที่ 5
จ) ปี ที่ 6 เป็ นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุ ดการเช่า
รายได้ค่าเช่าต่อปี ของกองทุนรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุนรวมจะถูกกาหนดโดยสู ตรดังต่อไปนี้ โดยค้ า
ประกันด้วยหนังสื อค้ าประกันออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดยกาหนดวงเงินค้ าประกันแต่ละปี ไม่ต่ ากว่า
58.00 ล้านบาท ต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในช่วงปี ที่ 6 – ปี ที่ 15
ค่าเช่ าคงที่
+
ค่าเช่ าแปรผัน
58 ล้านบาทต่อปี ประกัน
โดยผูค้ ้ าประกัน

(*กาไรขั้นต้นของผูเ้ ช่า – ค่าเช่าคงที่) x 60%

* กาไรขั้นต้นของผูเ้ ช่า = รายได้คา่ เช่าที่ผเู ้ ช่าเก็บได้ – ค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่า
ถ้ากาไรขั้นต้นน้อยกว่าค่าเช่าคงที่ กองทุนรวมจะไม่ได้รับค่าเช่าแปรผัน
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะดาเนินการยกเลิกการค้ าประกันส่วนตัวและนิติบคุ คลตามหนังสื อชี้ชวนฉบับ
เดิม ก็ต่อเมื่อผูเ้ ช่าได้วางหลักประกันหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ เพือ่ ประกันการปฎิบตั ิ
ตามสัญญาเช่า โดยขยายระยะเวลาการค้ าประกันของหนังสื อค้ าประกันแต่ละฉบับ จาก 1 ปี เป็ น 1 ปี 6
เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี สาหรับปี ที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว
4.4

ปัจจัยความเสี่ยง
ผูล้ งทุนควรศึกษาปัจจัยความเสี่ ยงของกองทุนรวมก่อนการตัดสิ นใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบับ
นี้มีขอ้ ความที่เป็ นการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการ
ดาเนินการที่แท้จริ งอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดังกล่าว อันเป็ นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง
ปั จจัยความเสี่ ยงตามที่ ได้ระบุไว้ในที่ น้ ี ความไม่ แน่ นอนที่ อาจเกิ ดขึ้น และ/หรื อ ความคลาดเคลื่ อนของการ
ประมาณการต่างๆที่ ได้ระบุไว้ที่น้ ี รวมถึงความเสี่ ยงอื่นๆ เช่นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมื อง ที่บริ ษทั
จัดการไม่อาจควบคุมหรื อคาดหมายได้ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็ นความเสี่ ยงที่ มีนัยสาคัญในอนาคตซึ่ งหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
คาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง มาตรการรองรับความเสี่ ยง และ/หรื อความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ ยงข้อใดข้อหนึ่ งไม่ถือเป็ นคารั บรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดาเนิ น
มาตรการรองรับความเสี่ ยงตามที่กาหนดไว้ได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนและไม่ถือเป็ นข้อยืนยันว่าความเสี่ ยงต่างๆ
ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรื ออาจไม่เกิดขึ้น เนื่องจากความสาเร็ จและ/หรื อความสามารถในการลด
ความเสี่ ยงยังขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการที่อยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม
ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
เช่ น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่ อว่า” “คาดหมายว่า ” “คาดการณ์ ว่า” “มี แผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรื อ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจการ
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เปลี่ยนแแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เป็ นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็ นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และมิได้เป็ นการรับรองผลการ
ประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริ งกับการคาดการณ์หรื อ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อมุลในส่ วนนี้ ที่อา้ งถึงหรื อเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้อมูลที่ได้มาจาก
ข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิ่ งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยที่ กองทุนรวมมิได้ทาการ
ตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์น้ ีเป็ นการลงทุนที่ค้ าประกันผลตอบแทนในระยะ 15 ปี ผูล้ งทุนไม่
ควรคาดหวังกาไรระยะสั้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ รายได้หลักของกองทุนรวม คือค่าเช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าจากผูเ้ ช่า 2 ส่วน คือ ส่ วนที่
เป็ นอัตราคงที่ และอัตราแปรผัน โดยส่วนที่เป็ นอัตราคงที่จะเป็ นรายได้หลักของกองทุนรวม
4.4.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรื อปัจจัยมหภาคอื่นๆ
โครงการที่ กองทุ นรวมจะลงทุ น มี ความเสี่ ยงจากความผัน ผวนของระบบเศรษฐกิ จทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่ องจากผูเ้ ข้าพักจะเป็ นผูท้ ี่ มีท้ งั คนไทยและนักท่องเที่ ยวต่างประเทศ นอกจากนี้
โรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลงของชาว
ต่างประเทศเกี่ ยวกับ ประเทศไทย ผลกระทบจากการก่ อวิน าศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประท้วง หรื อการปิ ดล้อม หรื อการแพร่ ระบาดของโรคหวัด 2009 โรคไข้หวัดนก หรื อโรคอื่นใด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรื อใน
อนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่ งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อการดาเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม
2) ความเสี่ยงของความสามารถในการชาระค่าเช่ าแก่กองทุนรวมของผู้เช่ า
2.1) ความสามารถของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท จากัด ในการชาระค่าเช่ า
งบการเงินของ
บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ ท จากัด
รายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย
ค่าเสื่ อมราคา
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ทุน
ขาดทุนสะสม
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2550
(ล้านบาท)
37.58
(33.09)
(15.18)
(18.81)
(29.51)
409.25
344.30
150.00
(91.05)

2551
(ล้านบาท)
40.81
(42.36)
(14.00)
(24.00)
(39.55)
389.13
369.73
150.00
(130.60)

2552
(ล้านบาท)
38.83
(35.70)
(10.07)
(24.92)
(31.86)
456.49
328.95
290.00
(162.46)
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หมายเหตุ งบการเงินปี 2550 และ 2551 เป็ นงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชี
งบการเงินปี 2552 เป็ นงบการเงินที่บริ ษทั จัดทาเพื่อส่งผูต้ รวจสอบบัญชี

ข้อมูลตัวเลขตามตารางที่ 1 สะท้อนภาพรายได้จากทรัพย์เพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากผลประกอบการใน
ปี 2550-2552 เกิ ดจากการเปิ ดบริ การในบางส่ วน เพื่อ ทดสอบการดาเนิ นการของโรงแรม ในขณะ
ตระเตรี ยมกลุ่มเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารโรงแรมมืออาชีพและพนักงานเพื่อมาดาเนินการ ซึ่งจากรายได้
ในปี 2550 -2552 เกิดขึ้นจากการเปิ ดบริ หารในบางส่วน โดยมีการเปิ ดบริ การเพียง 40-50% จากจานวน
ห้องพักทั้งหมด ซึ่งรายได้ที่แสดงนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเปิ ดบริ หารเต็ม 100% แล้ว นั้น รายได้ของ
บริ ษทั น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40%

3) ความเสี่ยงจากการคา้ ประกัน
3.1) เงื่อนไขหนังสื อค้ าประกันค่าเช่าระยะเวลา 15 ปี โดยต่ออายุแบบปี ต่อปี สาหรับปี ที่ 1 ถึง ปี
ที่ 3 และต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน สาหรับปี ที่ 4 ถึง ปี ที่ 15 ดังนั้นผูล้ งทุนจึงต้องพิจารณา
ปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมในเกาะสมุยและความสามารถในการบริ หาร
ธุรกิจของ บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ท จากัด โดยรายละเอียดของการค้ าประกันค่าเช่ามี
ดังต่อไปนี้
ผูเ้ ช่า จะต้องค้ าประกันรายได้ค่าเช่า โดยการจัดหาหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร
พาณิ ชย์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี ที่ 1
จานวน 62
ล้านบาท
ปี ที่ 2
จานวน 64
ล้านบาท
ปี ที่ 3
จานวน 66
ล้านบาท
ปี ที่ 4-5
จานวน 67
ล้านบาท
ปี ที่ 6 – 15
จานวน 58
ล้านบาท
มาค้ าประกัน แบบปี ต่อปี สาหรับปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 3 และต่ออายุทุก 1 ปี 6 เดือน สาหรับปี ที่ 4
ถึง ปี ที่ 15 เป็ นระยะเวลา 15 ปี เพือ่ เป็ นหลักประกันรายได้ค่าเช่าให้กบั กองทุน จึงมีความ
เสี่ ยงที่ทางธนาคารอาจจะไม่ออกหนังสื อค้ าประกันให้กบั ผูเ้ ช่าในปี ใดก็ได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะดาเนิ นการยกเลิกการค้ าประกันส่ วนตัวและนิ ติบุคคลตาม
หนังสื อชี้ ชวนฉบับ เดิ ม ก็ ต่อเมื่ อ ผูเ้ ช่ าได้วางหลักประกัน หนั งสื อค้ าประกัน ที่ ออกโดย
ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาเช่า โดยขยายระยะเวลาการค้ าประกัน
ของหนังสื อค้ าประกันแต่ละฉบับ จาก 1 ปี เป็ น 1 ปี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 15 ปี
สาหรับปี ที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว
3.2) การบริ หารความเสี่ ยงของการค้ าประกัน
3.2.1 มูลค่าของทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน
หนังสื อค้ าประกัน : มีมูลค่าตามหลักประกันที่ผเู ้ ช่าจะได้ดาเนินการค้ าประกันไว้
กับ ธนาคารพาณิ ชย์ตามวงเงินค้ าประกันตามข้อ 3.1.1 ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถ
เรี ยกเงินจากหลักประกัน คือ หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ตามข้อ
3.1.1 ในกรณี ผเู ้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าขั้นต่าตามที่กาหนดไว้

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

25

4) ความเสี่ยงทางการเมือง
ผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่ องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตัวประท้วง
รั ฐ บาลของประชาชนบางส่ วน อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาวะเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ยวของ
ประเทศไทย รวมถึ ง ตลาดหุ้ น ในประเทศไทย ซึ่ ง อาจจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบรุ น แรงต่ อ การ
ดาเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท สภาวะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
ของผูเ้ ช่า ซึ่ งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานกองทุนรวมด้วย ทั้งนี้ จึงไม่สามารถรับรองได้
ว่า สภาวะทางการเมื องของประเทศไทยในปั จจุบัน หรื อในอนาคตหรื อการเปลี่ ยนแปลงของ
นโยบายทางการเมื องของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของโรงแรม สมุยบุรี บี ช
รี สอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการของผูเ้ ช่าและการเติบโตของกองทุนรวม
5) ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม
การประกอบกิจการธุ รกิจโรงแรมนับเป็ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พ ย์ป ระเภทอื่น ๆ เช่ น ธุ รกิ จศูน ย์การค้า อาคารสานักงานให้เช่ า เป็ นต้น
เนื่องจากการประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยวของประเทศไทย ดังนั้น การที่ กองทุนรวมมี การให้เช่ าทรัพย์สินของกองทุนรวม
เพื่อให้ผูเ้ ช่านาทรัพย์สินไปประกอบกิจการโรงแรมและหากผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเ้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าได้ตามที่กาหนดหรื อค่า
เช่าผันแปรที่ได้ไม่เป็ นไปตามที่กองทุนรวมคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของ
กองทุนรวมได้
6) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่สูงขึน้
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที่ ยวในจังหวัด
ภาคใต้ การเพิ่มขึ้นของจานวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจานวนโรงแรมหรื อ
ที่พกั การที่มีจานวนโรงแรมหรื ออาคารที่พกั อาศัยเพิ่มขึ้นจะส่ งผลทาให้อุปทานเพิ่มขึ้น ทาให้การ
แข่งขันในการจัดหาผูเ้ ช่าห้องเพิ่มขึ้น
7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ท ที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะหากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคลักษณะมุ่งเน้นการเข้าถึงธรรมชาติ
ซึ่งแตกต่างจากโครงการ อาจส่ งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การในโครงการ หาก
โครงการไม่สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ หรื อภาพลักษณ์ ของโครงการได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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8) ความเสี่ ย งจากภั ย ธรรมชาติ เช่ น แผ่ น ดิ น ไหว หรื อ เหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ อุ บั ติ ภั ย และการก่ อ
วินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์สึนามี อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะ
มีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริ เวณที่ต้งั อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจาก
จะสร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว จะยังความสู ญเสี ยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของผูเ้ ช่ าและผูม้ าใช้บ ริ การในโครงการของกองทุ นรวมอย่างประเมิ น ค่าไม่ ได้ อย่างไรก็ตาม
กองทุนรวมได้ท าประกันภัยที่ ครอบคลุมความเสี ยหายในทรั พย์สินของโครงการที่ เกิ ดจากภัย
ธรรมชาติ เช่ น แผ่น ดิ น ไหว หรื อ เหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ อุ บัติ ภ ัย และการก่ อ วิน าศกรรมไว้ส าหรั บ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
นอกจากนี้ การซ่อมแซมที่จาเป็ นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสี ยหายของอสังหาริ มทรัพย์อาจมีค่าใช้จ่าย
สู งและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทาให้กองทุนรวมสู ญเสี ยรายได้ในจนวันที่มีนัยสาคัญในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ งทาให้การดาเนิ นงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณ์ ร้ายแรงและ/
หรื อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์อ าจส่ งผลกระทบอย่างมี นั ย สาคัญ ต่ อ ผลการ
ดาเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จดั ให้มีการประกันภัยในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุม้ ครองและวงเงินประกันภัยที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริ มทรัพย์ ที่มี
ลักษณะการใช้งานสอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
4.4.2

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงานของกองทุนรวม
ก่ อ นการลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ผู ้จัด การกองทุ น รวมได้จัด ให้ มี ก ารท าการศึ ก ษาข้อ มู ล
รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Due
Diligence) การประเมิ นของผูป้ ระเมินราคาอิสระของอสังหาริ มทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการ
ตรวจสอบดังกล่าวแม้กระท าโดยผูม้ ี ตรวจสอบที่ มี คุณ ภาพ และเป็ นการกระท าตามมาตรฐาน
วิชาชี พ แล้วก็ตาม ผูต้ รวจสอบดังกล่าวข้างต้น รวมถึ งผูจ้ ดั การกองทุ น ไม่สามารถประกันได้ว่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ กองทุ น รวมจะลงทุ น มี ค วามสมบู ร ณ์ ครบถ้ว น ถู ก ต้อ งทุ ก ประการ ทั้ง นี้
เนื่ องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรั พย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรื อไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื่ องจากข้อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิ ค ที่ ใช้ในการตรวจสอบ หรื อ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้อจากัดในการตรวจสอบของทั้งผูป้ ระเมินราคา และที่ปรึ กษากฎหมาย
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
หรื อมีการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี
ไม่อาจคาดหมายได้ หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการ กลต.
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุน
รวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่สามารถประกันได้ว่า
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการ
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ดาเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี้มูลค่าของทรัพย์สินทางบัญชีของกองทุนรวม อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินมีการเปลี่ย นแปลงไปซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะต้องดาเนินการให้มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี่ยนบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินตามรายละเอียดที่กาหนดโครงการ
2) ความเสี่ยงเรื่ องความสามารถในการจ่ ายเงินปันผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกาหนดจากผลการดาเนิ นงาน โดยผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุ น รวมนั้ นขึ้ นอยู่ กั บ ปั จจัย ต่ า งๆ เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ความสามารถในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนจะถูก
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ ช่า
ในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตาม
ขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้น ความผัน
ผวนของค่าเช่าแปรผันอาจส่ งผลให้ผลู ้ งทุนมีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับเงินปั นผลตามที่ได้ประมาณ
การเอาไว้ ณ ที่น้ ี หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที่ จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ่มการ
จ่ายเงินปันผลในปี ต่อๆ ไป
3) ความเสี่ ย งจากเงิ น ชดเชยที่ ได้ จ ากการท าประกั น ภั ย อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจได้ ไ ม่ ค รบตาม
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จริง
ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการทาประกั นวินาศภัยที่
ครอบคลุมความเสี่ ยงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะให้ผเู ้ ช่าทาประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับ ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่ า
โดยระบุให้กองทุนรวมเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ กองทุนรวมจะ
ให้ผเู ้ ช่าจัดให้มีการทาประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสี ยหายจากความชารุ ดบกพร่ อง
ของทรัพย์สินที่ลงทุนอีกด้วย
อย่างไรก็ดีหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความ
เสี ยหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อกองทุนไม่สามารถเรี ยกเงิน
ประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทาง
การเงินของกองทุนรวม ทาให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ไม่เป็ นไปตามประมาณ
การ ในกรณี ดงั กล่าวกองทุนรวมอาจได้รับความเสี ยหายทางการเงิ นเนื่ องจากเงินชดเชยที่ได้จาก
การประกันภัยอาจชดเชยความเสี ยหายได้ไม่ท้งั หมด
นอกจากนี้ความเสี่ ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทาประกันภัยคุม้ ครองได้ หรื อค่าเบี้ยประกันอาจจะ
สู งมากจนไม่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจที่จะทาการประกันเพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงในกรณี ดงั กล่าว
ในกรณี ที่ เกิ ดความเสี ยหายในส่ วนที่ ไม่ได้รับความคุ้มครองหรื อความเสี ยหายดังกล่าวมี มู ลค่า
มากกว่าวงเงินประกัน หรื อกองทุน รวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกัน ได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์
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กองทุนรวมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทาให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ไม่
เป็ นตามประมาณการ
4) ความเสี่ยงจากการที่ผลการดาเนินงานที่แท้ จริงและทรัพย์ สินของกองทุนรวมอาจแตกต่ างจาก
ประมาณการทีไ่ ด้ ระบุไว้
รายงานทางการเงิน ต่างๆ ที่ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ ซึ่ งไม่ใช่ ข้อมูลในอดี ตที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง (รวมถึ งรายงานใดๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ในการลงทุ น แผนงานอื่ น ๆและ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องผูบ้ ริ ห ารส าหรั บ การด าเนิ น การในอนาคต หรื อ สภาวะทางเศรษฐกิ จ หรื อ
สมมติฐานหรื อการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ) แต่เป็ นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่า
จะเป็ นจริ งตามนั้น เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึ้นอยูก่ บั ข้อสมมติฐาน
หลายข้อซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งสมมติฐานเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุม
ของกองทุนรวมเช่นการลดลงของนักท่องเที่ยว และอัตราค่าเช่าที่ลดลง เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม ซึ่ งเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อการ
ลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากสิ่ งที่ได้คาดการณ์
ไว้ ณ ที่น้ ี
ประมาณการดังกล่าวเป็ นการคาดการณ์ เกี่ยวกับผลประกอบการธุ รกิจ แผนการขยายธุ รกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษทั
จัดการในปั จจุบนั และมิได้เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและ
การประมาณการดังกล่าวตั้งอยู่บ นข้อสมมติ ฐานหลายประการซึ่ งมี ความไม่ แน่ น อน โดยอาจ
เกิ ดขึ้นหรื อไม่ก็ได้ และเป็ นปั จจัยที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของกองทุน รวม หากสมมติ ฐาน
ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง การดาเนินการบางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็ นไปตามประมาณ
การที่ระบุไว้ และอาจส่ งผลให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อการลงทุนและ
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากสิ่ งที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที่น้ ี
5) ความเสี่ยงด้ านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในอนาคต
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจาก
การซื้ อหรื อขายหรื อโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ ทธิ การเช่าหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งกองทุนรวมอาจต้อง
รับภาระทั้งหมดหรื อบางส่ วน และอัตราค่าธรรมเนี ยมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องชาระ
ดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆใน
เรื่ องภาษี จากผลการด าเนิ น งาน ในเรื่ องภาระภาษี อื่ น ๆของกองทุ น รวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ
เกี่ยวกับภาระภาษีของเงินปั นผลที่ผถู ้ ือหน่ วยได้รับจากกองทุนรวม หรื ออาจมีการแก้ไขกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคาสั่งของหน่ วยงาน
ราชการ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่ งผลกระทบทางด้านลบต่อผลประกอบการและมูลค่า
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หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมและผู ้ล งทุ น ได้ รวมถึ ง อาจท าให้ ภ าระภาษี ข องผู ้ถื อ หน่ ว ย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
6) ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เมื่อต้ องมีการปรับปรุงซ่ อมแซมอาคาร
โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พกั อาศัยลักษณะนี้ แต่ละแห่ งจะต้องมีการซ่ อมแซมและ
ปรับปรุ งให้ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคล้องกับรู ปแบบความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อการซ่อมแซมบารุ งรักษาประจาปี
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมใหญ่ การปรั บปรุ งเพื่อเปลี่ ยนแปลงภาพลักษณ์ ภายนอกและภายในของโรงแรมและ
อาคารที่ พกั อาศัย ซึ่ ง ปกติ จะด าเนิ น การทุ กๆ 5-7 ปี หรื อเป็ นการเปลี่ ยนงานระบบสาคัญ ของ
โครงการ ซึ่ งปกติจะดาเนิ นการทุกๆ 20 ปี โดยประมาณการปรับปรุ งดังกล่าวจะดาเนิ นการเป็ น
ส่ วนๆ เฉพาะพื้ น ที่ ที่ ต้องการปรั บ ปรุ งเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุ น รวมจะ
เกิดขึ้นเฉพาะบริ เวณพื้นที่ที่มีการปรับปรุ ง หรื อพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุ ง
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผูบ้ ริ หารโครงการจะมีการวางแผนเพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้รับ
ทุกครั้งก่อนดาเนินการ นอกจากนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละ
ครั้ ง ผูเ้ ช่ ายังคงต้องชาระค่ าเช่ าอัตราคงที่ ให้แก่ กองทุน รวม เว้นแต่การปรับปรุ งซ่ อมแซมใหญ่
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย
7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต
ตามกฎหมายแล้วใบอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การโรงแรมจะต้อ งมี การต่ อ อายุทุ ก ๆ 5 ปี หาก
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ ช่าถูกยกเลิกหรื อไม่มีการต่ออายุ หรื อผูเ้ ช่าไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรื อ ทั้งหมด) อาจจะทาให้มี
ผลกระทบในทางลบต่ อผูเ้ ช่ า กล่าวคือจะท าให้ ผูเ้ ช่ าไม่ สามารถประกอบกิ จการดาเนิ น กิ จการ
โรงแรม (บางส่ วนหรื อทั้งหมด) ต่อไปได้ และอาจทาให้ผเู ้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าให้แก่กองทุน
รวม และ/หรื อ ทาให้รายได้ของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และอาจเป็ นผลให้ผเู ้ ช่าไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ หรื อ ข้อบังคับต่างๆ
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอต่อใบอนุญาต
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่ งอาจจะทาให้การขอต่อใบอนุ ญาตล่าช้า หรื ออาจจะไม่
สามารถต่อใบอนุ ญ าตได้ ซึ่ งในกรณี ดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิ จารณายกเลิ กสัญ ญาเช่ า โดยน า
อาคารโรงแรม และ/หรื อ บ้านพัก (วิ ล ล่ า)บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดในโครงการมาด าเนิ น การหา
ผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่นๆ ได้ เช่น อาคารที่พกั อาศัยแบบเช่าระยะยาว หรื อ สามารถนาอาคาร
โรงแรม และ/หรื อบ้านพัก(วิลล่า)ดังกล่าวแยกขายเป็ นหลังๆ ได้
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8) ความเสี่ ยงจากการไม่ สามารถตกลงในเงื่อนไขการต่ อสั ญญาเช่ าหลังจากพ้ นระยะเวลา 15 ปี
แรก
ในการที่ กองทุ น รวมและผูเ้ ช่ าไม่ สามารถตกลงในเงื่ อนไขการต่ อสัญ ญาเช่ าที่ จะต้อ งมี การต่ อ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดในปี ที่ 15 และ/หรื อ ทุกๆ 3 ปี หลังจากนั้น ในกรณี ดงั กล่าวอาจจะมีผล
ให้กองทุนรวมต้องดาเนินการเลิกสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่า ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดผลกระทบดังกล่าว ก่อน
การลงทุนทางโรงแรมฯ จะจัดให้ผูบ้ ริ หารโรงแรม ให้สิทธิ แก่บริ ษทั บริ หารโรงแรมรายใหม่ ที่
กองทุนรวมเห็นว่าเหมาะสม และแต่งตั้งเข้าบริ หารโรงแรมทดแทนผูเ้ ช่ารายเดิม ภายใต้ขอ้ ตกลง
และเงื่อนไขซึ่งอาจไม่เหมือนเดิมในสัญญาบริ หารโรงแรม แต่ตอ้ งเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
9) ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญาเช่ าของผู้เช่ า
การที่ผเู ้ ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ จะเป็ นเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนรวมจะมีสิทธิ ที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้กองทุนรวมอาจจะต้องดาเนินการหาผูเ้ ช่าราย
ใหม่ ถ้าหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอันควร หรื อไม่สามารถเจรจา
ตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีขอ้ กาหนดที่เป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
ได้ กระแสรายได้ของกองทุ นรวมอาจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
10) ความเสี่ยงจากการที่ผ้เู ช่ าและ/หรื อเจ้ าของไม่ ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหารโรงแรม
ผูเ้ ช่าอาจมีความเสี่ ยงในการที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรื อ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใน
จานวนที่เพียงพอตามที่ผบู ้ ริ หารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริ หารโรงแรมตามมาตรฐานของ
ผูบ้ ริ หารโรงแรม และอาจเป็ นเหตุให้ผเู ้ ช่าผิดสัญญาบริ หารโรงแรม
การยกเลิกสัญญาระหว่างผูบ้ ริ หารโรงแรมกับผูเ้ ช่าอาจเกิดขึ้นได้ หากผูบ้ ริ หารโรงแรมและ/หรื อผู ้
เช่า ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สัญ ญานั้นๆ (หรื อคู่สัญญา
อาจจะตกลงยกเลิ กสั ญ ญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ าย) อันเป็ นเหตุให้ ผูเ้ ช่ าต้องหาผูบ้ ริ ห าร
โรงแรมรายใหม่ถึงแม้บริ ษทั จัดการเชื่อว่าผูเ้ ช่าจะสามารถหาผูบ้ ริ หารโรงแรมรายใหม่แทนได้ใน
ระยะเวลาอัน ควร เนื่ องจากมี ผูบ้ ริ หารโรงแรมมื ออาชี พอยู่เป็ นจานวนมากทั่วโลก และน่ าจะมี
ผูบ้ ริ หารโรงแรมรายอื่นหลายรายที่ตอ้ งการเข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมนี้ อนั เนื่ องมาจากคุณภาพ
และสถานที่ต้งั ของโครงการ อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผูบ้ ริ หารโรงแรมรายใหม่
นั้นกระแสรายได้ของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
11) ราคาของหน่ วยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้ อขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ซึ่ งอาจจะมีการซื้ อขายในราคาที่ต่ากว่าหรื อสู งกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั
หลายปั จจัย เช่ น ผลการดาเนิ น งานของกองทุ น รวม ความผัน ผวนของตลาดหลักทรั พ ย์ ความ
ต้องการซื้อหรื อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้น
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12) มูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที่แท้ จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้ รับ หากมี
การจาหน่ ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่น้ ี ได้คานวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริ งซึ่ ง
กองทุนรวมจะได้รับหากมีการจาหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
13) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
เนื่ องจากกองทุ น รวมเป็ นกองทุ น ประเภทกองทุ น ปิ ดซึ่ ง จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้ อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของปริ มาณความต้องการ
ของผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย (bid-offer) ซึ่ งปริ ม าณความต้องการของผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย (bid-offer) ขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
หลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริ มาณ
ความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้ อขายใน
ตลาดรอง นอกจากนี้ การที่กองทุนรวมมีขนาดการจดทะเบียนที่ต่ ากว่า 2,000 ล้านบาท อาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนและราคาเสนอซื้ อ-ราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย (NAV) อย่างมีนยั สาคัญ
14) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สินที่เช่ าของผู้เช่ าซึ่ง
จะส่ งผลกระทบต่ อการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
(1) ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได้
นับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะนา โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
ออกหาประโยชน์ โ ดยการน าออกให้ เช่ าทั้งโครงการภายใต้สั ญ ญาเช่ าที่ มี ส าระส าคัญ
เกี่ยวกับค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับดังต่อไปนี้
(ก) กองทุ น รวมจะได้รับ ค่ าตอบแทนในรู ป แบบค่ าเช่ าคงที่ ตามที่ กาหนดไว้ในสรุ ป
สาระสาคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และ ค่าเช่าแปรผัน
ที่จะได้จากผูเ้ ช่า ภายใต้สูตรการคานวณที่กาหนดในสัญญาดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่ผูเ้ ช่ าแสดงให้ กองทุ น รวมเห็ นได้ว่ามี เหตุการณ์ ใดๆ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวของประเทศอย่างมี นั ยสาคัญ อาทิ ไข้หวัด นก ไข้หวัด
2009 โดยเหตุ การณ์ ดังกล่ าวเกิ ดขึ้ นเป็ นกรณี ชั่วคราว กองทุ น รวมจะใช้ดุล ยพิ นิ จ
พิจารณาให้ ผูเ้ ช่าอาจชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจานวนที่น้อยกว่าอัตราค่าเช่า
คงที่
หากเหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณี ถาวร กองทุนรวมและผูเ้ ช่าจะ
เจรจากันเกี่ยวกับค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับ
ทั้งนี้ค่าเช่าในจานวนที่กองทุนรวมไม่ได้รับชาระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็ น
ค่าเช่าค้างชาระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผเู ้ ช่าชาระค่าเช่าดังกล่าวคืนให้แก่
กองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับชาระค่าเช่าตามลาดับดังต่อไปนี้
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ก. ค่าเช่าตามจานวนที่กาหนดในสัญญา
ข. ค่าเช่าค้างชาระ (Accrued Unpaid Amount)
ค. ค่าเช่าอื่น ๆ ตามที่กาหนดในสัญญา(ถ้ามี)
โดยทางกองทุนรวม มีกาหนดให้มีการค้างชาระได้ไม่เกิน 60 วัน โดยกองทุนรวมคิด
ดอกเบี้ยปรับตามอัตราดอกเบี้ยปรับตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ความเสี่ ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่ งอาจส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ผูเ้ ช่ามีรายได้หลักจากการให้บริ การห้องพักของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท และบริ การ
อื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผใู ้ ช้บริ การ และรายได้ที่ผูเ้ ช่าได้รับจากการให้บริ การดังกล่าวย่อมส่ งผล
โดยตรงต่อค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผัน
ซึ่งคานวณตามสัดส่วนของรายได้ที่ผเู ้ ช่าได้รับ
หากในอนาคตการให้บริ การห้องพักในเกาะสมุยมีการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยผูป้ ระกอบการ
รายอื่น ได้ก่อสร้างโรงแรมขึ้นใหม่หรื อปรับปรุ งโรงแรมที่มีอยู่เดิมให้ดีกว่าโรงแรม สมุย
บุรี บีช รี สอร์ ท ในบริ เวณใกล้เคียงกันกับที่ต้งั ของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท อาจส่ งผล
ให้ผูใ้ ช้บริ การของโรงแรม สมุยบุรี บี ช รี สอร์ ท มีจานวนเปลี่ยนแปลงลดลงซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อผลประกอบการของผูเ้ ช่า และต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวมในท้ายที่สุด
4.5

การลงทุนในอนาคต
สาหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษทั จัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ และ/หรื อสิ ทธิ การ
เช่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทาการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่ าช่ วงหรื อ
จาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุ ดกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม นอกจากนี้ การ
ลงทุนในอนาคตรวมถึงการลงทุนในโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่ กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต, และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวผูจ้ ดั การกองทุนรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใต้ก ฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องและตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการ

5.

นโยบายการกู้ยืมเงิน
กองทุ น รวมโดยบริ ษ ัท จัด การอาจกู้ยื ม เงิ น เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องกองทุ น รวมหรื อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ก องทุ น รวมมี สิ ท ธิ ก ารเช่ าให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี ห รื อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั กองทุนรวมยังไม่มีนโยบายในการกูย้ ืมเงิน
ดังกล่าว
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6.

หลักเกณฑ์ การลงทุน
6.1 การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
6.1.1 ต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
6.1.2 อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนต้องตั้งอยูใ่ นประเทศไทย มีทางเข้าออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ
6.1.3 ต้องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้หรื อ
หากเป็ นอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ย งั ก่ อ สร้ างไม่ แ ล้ว เสร็ จ ต้อ งมี ก ารก่ อ สร้ างไปแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ าโครงการ
ณ วันที่ สานักงานอนุ มัติให้ บริ ษ ัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุ นรวมกรณี เป็ นทรั พย์สินชิ้ น แรก หรื อ ณ วัน ที่ กองทุนรวม
ลงทุ น กรณี เป็ นทรั พ ย์สิ น ชิ้ น ต่ อ ไป และในการค านวณมู ล ค่ าโครงการ มิ ให้ นับ มู ล ค่ าที่ ดิ น ที่ เป็ นที่ ต้ ังของโครงการ ทั้ง นี้
สัดส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
6.1.4 ต้องเป็ นการลงทุนโดยการซื้ อหรื อเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้มาซึ่ งสิ ทธิ เก็บกินหรื อสิ ทธิ เหนื อ
พื้ น ดิ น โดยผู ้มี ก รรมสิ ท ธิ์ หรื อสิ ท ธิ ค รอบครองในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ดัง กล่ า วยิ น ยอมที่ จ ะขาย ให้ เช่ า หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั
6.1.5 อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิ ทธิหรื อมีขอ้ พิพาทใด ๆ
เว้นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.6 อสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่เป็ นที่ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ที่จะส่งเสริ มให้เกิด
รายได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.7 ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะไม่ทาสัญญาเช่าที่มีขอ้ ตกลงหรื อเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดหน้าที่
มากกว่าหน้าที่อนั เป็ นปกติที่ผเู ้ ช่าพึงต้องกระทาเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง หรื อทาสัญญาเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็ นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็ นการเช่าจากผูม้ ีสิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่อสังหาริ มทรัพย์ที่ เช่ าเป็ น
ที่ดิน ที่ดินนั้นจะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ให้แล้ว
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณี ที่เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้างที่
ผูใ้ ห้เช่ามิได้เป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรื อผูม้ ีสิทธิครอบครองตามหนังสื อรับรองการทา
ประโยชน์ บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื อ
บริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ ับประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว
หรื อในกรณี ที่มิได้จดั ให้มีผรู ้ ับประกันความเสี ยหายเพื่อป้องกันความเสี ยหายเช่นว่านั้น บริ ษทั จัดการ
ต้องเปิ ดเผยความเสี่ ยงให้ผูล้ งทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ตามโฉนดที่ดินหรื อผูม้ ี
สิ ทธิครอบครองตามหนังสื อรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา
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6.1.8 บริ ษ ัท จัด การจะลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ การเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์มี มู ล ค่ ารวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละ 75 ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ วนั ที่ จดทะเบี ยนกองทรั พ ย์สิ น เป็ นกองทุ น รวม
หรื อวันที่ จดทะเบี ยนเพิ่มเงินทุนสาหรั บกรณี การเพิ่มเงินทุนจดทะเบี ยน แล้วแต่กรณี และดารงอัตราส่ วนการลงทุ นดังกล่าว
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สุ ดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการ หรื อ
(2) กรณี มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.9 บริ ษทั จัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน
ไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.1.10 บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีการประกันภัยดังต่อไปนี้
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่ วนได้เสี ยของกองทุนรวมที่มีต่ออสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจาก
การเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยกาหนดให้กองทุนรวมเป็ นผูร้ ับประโยชน์ ทั้งนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสี ยหายจากความชารุ ดบกพร่ องของอาคาร
โรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม หรื อ
ผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ได้ทาประกันภัยนั้นไว้แล้ว บริ ษทั จัดการสามารถทาประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณี ที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี้ยให้ตอ้ งรับผิด
(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ
ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
6.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อจาหน่าย
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะลงทุนในราคาที่ไม่สูงกว่า
ราคาที่เปิ ดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที่จะลงทุนซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ
สู งกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่าสุ ด เกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะชี้ แจงข้อเท็จจริ งและเหตุผลที่ ลงทุนในราคานั้นในรายละเอียดโครงการและ
หนังสื อชี้ชวน
(2) การขายอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน บริ ษทั จัดการจะกระทาโดยเปิ ดเผยและเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ หากการขายอสังหาริ มทรัพย์มีราคาที่ต่ากว่าราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าสู งสุ ด เกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริ ษทั จัดการ
จะชี้แจงข้อเท็จจริ ง และเหตุผลที่ขายอสังหาริ มทรัพย์ ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสื อสรุ ปข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) รายงานการประเมิ นค่าของบริ ษทั ประเมิ นค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(2) จะจัดทาขึ้นล่วงหน้าก่อนการ
ลงทุนในหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ไม่เกิน 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สินที่
ทาการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
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6.1.12 การทาธุรกรรมกับบริ ษทั จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ในการลงทุ น ในหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ งอสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ การเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายหลัง จาก
การลงทุนครั้งแรก หากเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2549 เรื่ อง
การกระทาที่ อาจก่ อให้ เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการจัดการกองทุน และหลักเกณฑ์ในการ
ป้ องกัน ลงวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งรวมถึ งการได้รับ ความเห็ น ชอบหรื อการ
รับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ/หรื อการได้รับมติอนุมตั ิจาก ผู ้ ถื อห น่ วยลงทุ น น อกจากนี้ ห าก
ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษทั จัดการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนิ นการได้ต่อเมื่อ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ได้ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วว่าการลงทุน
ดังกล่ าวเป็ นธุ รกรรมในลักษณะที่ เป็ นทางค้าปกติ เสมื อ นเป็ นการท าธุ รกรรมกับ ลูก ค้าทั่วไปที่ มิ ได้มี
ความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction)
6.1.13 บริ ษทั จัดการจะนาอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรื อ
ให้เช่าแก่ผปู ้ ระกอบกิจการอื่นเพือ่ นาอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษทั จัดการจะนาอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผปู ้ ระกอบกิจการ
โรงแรมเท่านั้น
(2) หากเป็ นการให้เช่าพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริ การประกอบด้วย เช่น
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(ก) ดาเนิ น การให้ ก องทุ น รวมมี รายได้จากการให้ เช่ าพื้ น ที่ และการให้ เช่ าเครื่ อ งใช้อุ ป กรณ์ ตกแต่ งที่
เกี่ยวเนื่ องโดยตรงจากการให้เช่าพื้นที่น้ นั เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ท้ งั หมดที่ ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์น้ ันในรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี ใด ๆ
(ข) รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้นรอบปี บัญชี
(ค) หากกองทุ น รวมมี ร ายได้น้ อ ยกว่ าที่ ก าหนดตาม (ก) บริ ษ ัท จัด การจะด าเนิ น การให้ ผู ้ป ระกอบ
กิจการรายอื่นนาอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว หรื อเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี และ
แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการได้ดาเนินการดังกล่าว
แล้วเสร็ จ
6.1.14 บริ ษทั จัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายได้ท้งั หมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี แรกและประจาปี สุ ดท้ายของปี ที่สิ้นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้เพื่อการบริ หาร
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
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สภาพคล่องของกองทุนรวม
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัว๋ เงินคลัง
(3) พันธบัตรหรื อหุน้ กูท้ ี่สถาบันสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นเป็ นผูอ้ อก
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อ
การชาระเงินลงทุนอ้างอิงกับสิ นค้าหรื อตัวแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อนการลงทุน
(6) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรื อผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรื อการชาระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรื อกองทุนรวมอื่น
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรื อเงินฝาก
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations
of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
(ข) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้ และ
(ค) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(10) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อป้ องกัน ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณี ที่
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรื อตัวแปรอื่นใดที่มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนี
ทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่ าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารแห่ งหนี้ สัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย
(11) หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน่ ใดที่มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อืน่ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินตาม (4)(5)(6)(7)(8)
(9)(10) และ (11) ที่นิติบคุ คลใดนิติบุคคลหนึ่งเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย
ผูค้ ้ าประกัน หรื อผูร้ ับฝากเงิน ต้องมีมลู ค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลาหกสิ บวันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม
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การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นบั รวมตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่กองทุนเพื่อการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าประกันโดยต้องเป็ นการรับ อาวัล
แบบไม่มีเงื่อนไข หรื อสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจานวนอย่างไม่มี
เงื่อนไข
7.
7.1

ข้ อกาหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรสุ ทธิในรอบปี บัญชีใด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ ประจารอบปี ที่ไม่รวมกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อสอบ
ทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประจารอบระยะเวลาบัญชีน้ นั

(2)

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบปี บัญชี ใด บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
จากกาไรสะสมได้

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลต้องไม่ทาให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น
กรณี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปี บัญชี
บริ ษทั จัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะ
ดาเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น
กรณี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
บริ ษทั จัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะ
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหน่ วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล โดยในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ซึ่ ง
หากเงินปั นผลที่ จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยลงทุนระหว่างปี บัญชี มีมูลค่าต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้มีการ
จ่ายในงวดถัดไปสาหรับ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่
กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฏหมาย ได้มีการ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกาศ ก าหนด สั่ ง การ เห็ น ชอบ และ/หรื อ ผ่ อ นผัน เป็ นอย่างอื่ น บริ ษ ัท จัด การจะ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
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7.2

วิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
7.2.1

ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น ปั น ผลต้อ งเป็ นผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ นทะเบี ย น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุ นเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ตามสัดส่ วน
การถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
หากปรากฏว่ามี บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลเดี ยวกัน ใดถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุน รวมเกิ น กว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
เฉพาะหน่ วยลงทุน ในส่ วนที่ เกิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุน ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8 หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน

7.2.2

8.

บริ ษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และ
อัตราเงินปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และทาการปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และอาจประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)

ส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุ นของกองทุนรวม ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อ

(2)

ประกาศในหนังสื อพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ

7.2.3

บริ ษทั จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 7.1
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้นแต่ผถู ้ ือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดา
จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริ ษทั จัดการเพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน

7.2.4

บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน และส่ งทางไปรษณี ย ์
ตามที่อยูท่ ี่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรื อนาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น
และภาระความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยบริ ษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จากจานวนเงินที่จะส่งให้

7.2.5

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั จัดการจะไม่นาเงินปันผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอืน่ ใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

หลักเกณฑ์ และข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
8.1

กองทุนรวมมีขอ้ จากัดการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหน
ดังนี้
8.1.1 บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
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(1) เป็ นบุคคลดังต่อไปนี้ซ่ ึงถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) เป็ นบริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
8.1.2 เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
8.1.3 กองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมต้องมีผลู ้ งทุนต่างด้าวถือ
หน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ
(2) ลงทุนเพือ่ ให้ได้มาซึ่งกรรมสิ ทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคานวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมลงทุน
รวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูล้ งทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้วคิดเป็ นสัดส่วนเกิน
ร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น
8.2

ภายใต้บังคับ ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณี ที่ ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่ บริ ษทั จัดการว่ามี บุ คคลใดหรื อกลุ่มบุ คคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู ้หรื อควรรู ้
ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม
ในจานวนเสี ยงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(4) แจ้งให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจาหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

8.3 ในกรณี ที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบุคคลตามข้อ 8.1.1(1) บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู ้หรื อควรรู ้
ถึงเหตุดงั กล่าว
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(2) ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ บริ ษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รวมในจานวนเสี ยงในการขอมติ
(3) ไม่ จ่ายเงิน ปั น ผลให้แก่ บุ คคลหรื อกลุ่ม บุคคลเดี ยวกันนั้น ในส่ วนที่ เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(4) แจ้งให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันจาหน่ ายหน่ วยลงทุนในส่ วนที่ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
8.4 ในกรณี ที่ บุ คคลใดหรื อ กลุ่ม บุ คคลเดี ยวกัน ใดที่ ถื อหน่ วยลงทุ น เกิ น กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ น ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1.1(2) บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่
ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุน
(1) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน ทาการนับ แต่วนั ที่ บ ริ ษทั จัดการรู ้ หรื อ
ควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติ จากผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ในเรื่ อ งใด ๆ บริ ษ ัท จัด การจะนับ คะแนนเสี ยงของบุ ค คล
ดัง กล่ าวได้เฉพาะในส่ วนที่ ไ ม่ เกิ น กว่ าร้ อ ยละ 50 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ ายได้แ ล้ว
ทั้งหมด
(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น

9.

8.5

ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการว่าผูท้ ี่เคยเป็ นเจ้าของหรื อผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า ในอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกัน
เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามข้อ 8.2 โดยอนุโลม

8.6

การพิ จ ารณาความเป็ นกลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ตามข้ อ 8.1 ถึ ง ข้ อ 8.5 ให้ เป็ นไปตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุ นรวมและการเข้าทาสั ญ ญารั บ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล

8.7

ในกรณี ที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษทั จัดการดาเนินการใด ๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู ้เห็นหรื อตกลง
กับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรื อาพรางลักษณะที่ แท้จริ งในการถื อหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุค คลเดี ยวกัน ใดที่ ป ระสงค์จะถื อหน่ วยลงทุ น เกิ น กว่ า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่ จ าหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษทั จัดการได้ด าเนิ น การจดทะเบี ยนกองทรัพ ย์สิน ซึ่ งเป็ นเงิน ที่ ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน ของ
โครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริ ษทั จัดการจะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทุนรวม
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10.

การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุ น รวมไม่ มี ข้อ จ ากัด การโอนหน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ ต้อ งอยู่ภายใต้ข้อ ก าหนดตามข้อ 8 และหลักเกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.1 วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน
ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์ จ ะโอนหน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ก ารโอนหน่ ว ยลงทุ น ไปยัง
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบสาคัญการโอนหน่ วยลงทุนที่ลงนาม โดยผูโ้ อน
และผูร้ ับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่ วยลงทุนตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกาหนด การโอนหน่ วย
ลงทุนให้มีผลบังคับและได้รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการบันทึกรายชื่ อผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเรี ยบร้อยแล้ว
หากมีค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน ผูโ้ อนเป็ นผูเ้ สี ยค่าธรรมเนี ยมในการโอนตามที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
กาหนด และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กาหนด
10.2 วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หากมี ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุ น ผู ้โ อนเป็ นผู ้เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการโอน ตามที่ น ายทะเบี ย น
หน่ วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด กาหนด

11.

การรับชาระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอื่น
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องของกองทุนรวม
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริ ษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกัน
เพื่อกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้
11.1 ก่อนการรั บชาระหนี้ ด้วยทรั พย์สิน อื่น ที่ มิใช่ หลักประกันในแต่ละครั้ ง บริ ษทั จัดการต้องได้รับความเห็ น ชอบ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่ งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรื อได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารแห่งหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องนั้น
ในการขอความเห็ น ชอบจากผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามวรรคหนึ่ ง บริ ษ ัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย
พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
11.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริ ษทั จัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และจะดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดงั นี้
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(1) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ได้ บริ ษทั จัดการอาจมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ได้ บริ ษทั จัดการจะจาหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างที่บริ ษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวก็ได้
ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
12.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการอาจจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
12.1 องค์ประกอบ
12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรื อถอดถอน
โดยบริ ษทั จัดการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ตัวแทนของบริ ษทั จัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ จานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
(ข) กรรมการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรื อตัวแทนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริ ษทั จัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาคาร
สานักงานและอสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ
(ค) บริ ษทั จัดการเลือกกรรมการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือครองหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ขึ้น
ไปของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ์พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรื อไม่ก็ได้
12.1.2 การดารงตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีกาหนดระยะเวลาคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการที่พน้ วาระไปแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก นอกจากนี้ บริ ษทั
จัดการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได้
12.1.3 หากตาแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งกรรมการเข้าดารงตาแหน่ง
แทนกรรมการที่ว่างลงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ขา้ งต้น โดยให้มีเวลาอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าที่กรรมการผูอ้ อกไป
นั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลายคนไร้
ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกใน
ความผิดทางอาญาใด ๆ
12.1.5 บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจานวนคณะกรรมการ
ลงทุน
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12.2 รู ปแบบการตัดสิ นใจ
12.2.1 การเรี ยกประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุ นคนใดคนหนึ่ งเรี ยกประชุ มคณะกรรมการลงทุนเพื่ อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริ ษทั จัดการจะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมซึ่ งระบุถึง
วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี
ฉุ กเฉิ นไม่จาเป็ นต้องส่ งหนังสื อเชิญประชุม ในกรณี ที่ไม่มีการส่ งหนังสื อเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนได้
เข้าร่ วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการลงทุนท่านดังกล่าวสละสิ ทธิในการได้รับหนังสื อเชิญประชุม
12.2.2 กาหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน จะจัดให้ มี การประชุ ม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง หรื อ อาจมี การประชุ มเพิ่ม เติ ม ตามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการลงทุน
12.2.3 องค์ประชุม
ในการประชุ มของคณะกรรมการลงทุ น จะต้อ งประกอบไปด้วยกรรมการจานวนเกิ น กว่ากึ่ งหนึ่ ง ของ
จานวนกรรมการลงทุ น ทั้ง หมดเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ โดยมี ตัวแทนของบริ ษ ัท จัด การซึ่ งได้รับ ความ
เห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุ ม จึง จะครบเป็ นองค์ประชุ ม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเป็ นในลักษณะการนั่งประชุ ม
รวมกัน หรื อการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้ โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมจะดาเนินการตามมติโดยเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้
กรรมการ 1 คนมีสิทธิ ออกเสี ยง1 เสี ยง และกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ในเรื่ องนั้น
12.2.4 มติของที่ประชุม
กรณี จัดให้ มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากซึ่ งคิดจากจานวนกรรมการลงทุนที่เข้าประชุม ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ไม่ จัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมติดงั กล่าว
จะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่ งหนึ่งของกรรมการลงทุน
ทั้งหมด โดยมติดงั กล่าวอาจลงนามแยกกันในมติฉบับจริ งของกรรมการแต่ละท่าน หรื อลงนามร่ วมกันโดย
กรรมการทุกท่านในมติฉบับจริ งฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดส่งมติที่ได้ลงนามแล้วมายังบริ ษทั
จัดการทางโทรสาร ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะถือเอาประโยชน์จากสาเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่ งส่ ง
ทางโทรสารถึงบริ ษทั จัดการเป็ นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที่นาส่ งมติทางโทรสาร
ดังกล่าวจะต้องนาส่งต้นฉบับของมติให้บริ ษทั จัดการต่อไปเพื่อบริ ษทั จัดการจะเก็บรักษาต้นฉบับของมติที่
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ได้รับ มาไว้เป็ นหลักฐานที่ บ ริ ษทั จัดการ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานกรรมการมี สิทธิ อ อกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ให้กรรมการลงทุนซึ่ งมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ทั้งนี้ หากมติเสี ยงข้างมากดังกล่าวหรื อการดาเนิ นการตามมติดังกล่าวอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนคาสั่งใด ๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด และ/หรื อ จรรยาบรรณ
หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั จัดการอาจเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงหรื อเกิดความเสี ยหาย หรื อขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกรรมการซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จัดการมีสิทธิ ใช้สิทธิ ยบั ยั้งพิเศษ (veto
right) โดยแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ถือว่ามติดงั กล่าวไม่มีผลผูกพันกับ
บริ ษทั จัดการ และคณะกรรมการลงทุนต้องพิจารณาแก้ไขมติดงั กล่าวโดยพลัน
12.2.5 ประธานที่ประชุม
ให้บริ ษทั จัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จัดการทาหน้าที่เป็ นประธาน
กรรมการ และเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินการประชุม
ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย และถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
12.2.6 รายงานการประชุม
บริ ษทั จัดการจะจัดทารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว้ที่บริ ษทั จัดการ รวมทั้งจัดให้มีสาเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
จัดการในวันและเวลาทาการของบริ ษทั จัดการ
12.3 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตัดสิ นใจ พิจารณา
และ/หรื อวินิจฉัยเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารกองทุนรวม ดังนี้
12.3.1 พิจารณา ตัดสิ นใจ ลงทุน ซื้ อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จาหน่าย โอน หรื อรับ โอนซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
12.3.2 ดาเนินการอื่นใดตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้จะต้องไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยูแ่ ล้ว และที่จะมีข้ นึ ในภายหน้า
12.3.3 คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นาไป เปิ ดเผยให้
บุ ค คลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้เพื่ อ ประโยชน์ อ ย่างอื่ น ที่ มิ ใช่ ป ระโยชน์ ข องกองทุ น รวม เว้น แต่ จ ะมี
กฎหมายกาหนดโดยชัดแจ้งให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ได้ถูกเปิ ดเผย
ให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปทราบแล้ว
12.3.4 คณะกรรมการลงทุ นจะต้อ ง พิจารณา ตัด สิ น ใจ ในเรื่ องใด ๆ ด้วยความโปร่ งใส สุ จริ ต และตั้งอยู่บ น
พื้นฐานของการปฏิบตั ิตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมีข้ ึนในภายหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ
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12.3.5 คณะกรรมการลงทุ น ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การประจ าวัน ของกองทุ น รวม (เช่ น สั่ ง ซื้ อ ขาย
ตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ) และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม เว้นแต่ค่าเบี้ยประชุมกรรมการลงทุน โดยมีสิทธิได้รับตามที่จ่ายจริ งในจานวนไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ
ท่านต่อการประชุมแต่ละครั้ง เฉพาะในกรณี ที่จดั ให้มีการประชุมหรื อในจานวนอื่นใดตามมติของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน
13.

ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
13.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์

:

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็นเอ จากัด สาขากรุ งเทพ
เลขที่ 339 ถนนสุ ขมุ วิท อำคำรอินเตอร์เชนจ์21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10500
02-788-2000

หรื อบุ ค คลอื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ล ั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มตาม ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ของกองทุ น รวมอสั งหาริ มทรั พ ย์ เป็ นผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
กองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
13.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์
บริ ษทั จัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
13.2.1 เมื่อบริ ษทั จัดการหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
13.2.2 เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจง
ใจหรื อประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม คู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งอาจบอกเลิ กสั ญ ญาได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูป้ ฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อ
ปฏิ บัติผิดเงื่ อนไขใด ๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญ ญาไม่ว่าโดย จงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อ กองทุน
รวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริ ษทั จัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ดว้ ย และในกรณี ที่บริ ษทั จัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิ ผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กาหนด
ไว้ในสัญ ญาไม่ ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลิ น เล่อ อย่างร้ ายแรงก็ต าม บริ ษ ัท จัดการต้อ งรั บ ผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่าย และ/หรื อ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ ให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดว้ ย
13.2.3 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย
ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อกรณี อื่นใดอันจะมีผลให้บริ ษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญ ญาแต่งตั้งผูด้ ู แลผลประโยชน์ ให้ สอดคล้องกับ ประกาศคาสั่ง ระเบี ยบและข้อบังคับ ดังกล่าว ทั้งนี้
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เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมี ผลให้ เป็ นการเพิ่ม ภาระหน้าที่ แก่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ และผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
90 วัน
13.2.4 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสี ยงข้างมาก ซึ่ งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่ จ าหน่ ายได้แ ล้วทั้งหมดของกองทุ น เรี ยกร้ อ งให้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90
วัน
13.2.5 ในกรณี ที่ผูด้ ู แลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขเหตุขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ บริ ษทั จัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริ ษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไข ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ แก้ไขเสร็ จสิ้น
ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริ ษทั จัดการ
จะดาเนินการขออนุ ญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจาก สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูด้ ูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ น อย่างอื่น
13.2.6 หากผูด้ ู แลผลประโยชน์นาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการกองทุน หรื อข้อมูลอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ บริ ษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ ี
ได้ โดยบอกกล่ าวล่ วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อ ั ก ษรไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน โดยผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ จ ะต้อ ง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการที่บริ ษทั จัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ดว้ ย
13.2.7 เมื่ อ มี ผู ้ใ ดเสนอหรื อ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลหรื อ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรื อเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึง กัน หรื อ (ข) เพื่อฟื้ นฟูกิจการ
ประนอมหนี้ หรื อ ผ่อ นผัน การช าระหนี้ จัด การทรั พ ย์สิ น ช าระบัญ ชี เลิ ก กิ จ การ หรื อ ร้ อ งขออื่ น ใดที่
คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้อบังคับต่าง ๆ บริ ษทั จัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ ีได้ทนั ที
13.2.8 เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริ ษทั จัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป บริ ษทั จัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ ีได้ทนั ที
ในทุกกรณี การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ก่อน
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้กองทุน
รวมต้องมี ผูด้ ู แลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณี ที่ผูด้ ู แลผลประโยชน์ หมดหน้าที่ ลงตามเงื่ อนไขการเปลี่ยนผูด้ ู แล
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

47

ผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ นั ต้องทาหน้าที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคาสั่ง
ของบริ ษ ัท จัด การ หรื อ สานั กงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึ งการดาเนิ น การอื่น ใดที่ จาเป็ น เพื่ อ ให้ การโอน
ทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ้ น และภายในเวลา
อันสมควรที่สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ใน กรณี ที่ สั ญ ญ าแต่ ง ตั้ งผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ สิ้ นสุ ดลงเนื่ องจากผู ้ ดู แ ลผลป ระโยชน์ บอกเลิ ก สั ญ ญ า
หากบริ ษทั จัดการยังไม่สามารถหาผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันสิ้ นสุ ดสัญญาดังกล่าว
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ู แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผูด้ ู แล
ผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสัดส่ วนของระยะเวลาที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์น้ นั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่จนถึงวันที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้สิ้นสุ ดการทา
หน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริ งเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดสัญญาเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่และ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณี การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ที่มาแทน หรื อดาเนิ นการอย่างอื่นตามคาสั่งของบริ ษทั
จัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึ งการดาเนิ นการใด ๆ ที่ จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรั พย์สินและ
เอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลง
13.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์

:

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็นเอ จากัด สาขากรุ งเทพ
เลขที่ 339 ถนนสุ ขมุ วิท อำคำรอินเตอร์เชนจ์21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10500
02-788-2000

ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ บริ ษทั จัดการจะทาการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที่สานักงานของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งขึ้นหรื อที่สานักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทรัพ ย์สินที่ ลงทุ น เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษทั จัดการจะทาการเก็บ รักษาโฉนดที่ ดิน หรื อ
หนังสื อรับรองการทาประโยชน์ หรื อหนังสื อแสดงกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดและสัญญาซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า
หรื อสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หนังสื อกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ที่สานักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้
14.

ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื่อ : นางอุณากร พฤฒิธาดา (ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3257)
ที่อยู่ : บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050
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ชื่อ : นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ (ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3442)
ที่อยู่ : บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050
ชื่อ : นายบุญเลิศ กมลชนกกุล (ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 5339)
ที่อยู่ : บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 แฟกซ์ 0-2286-5050
หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็ นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
15.

ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด
44 ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330
02-686 9500
02-657 3167

หรื อ บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทราบ
16.

ชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งบริ ษทั จัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุนซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรั พย์
ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน เพื่อทาหน้าที่เป็ นบริ ษทั จัดจาหน่าย
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลัง และบริ ษทั จัดการจะแจ้งการแต่ง ตั้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ต่อไป รวมทั้งประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการและระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูล
สาคัญ

17.

ชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติมหรื อยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยบริ ษ ัท จัด การจะแจ้ง การแต่ ง ตั้ง หรื อ ยกเลิ ก การแต่ ง ตั้งผู ้ส นับ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ให้ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง รวมทั้งประกาศให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการและระบุไว้ใน
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ในกรณี ของการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผูส้ นับสนุ นการขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูก่ ่อนแล้ว
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18.

ชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
18.1 ในการประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในครั้งแรก
บริ ษทั จัดการได้ทาการแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน จานวน 2 ราย เพื่อทาการประเมินค่าทรัพย์สิน ที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกดังต่อไปนี้
ชื่อ
:
บริ ษทั อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จากัด
ที่อยู่
:
1340 ซอยอินทามระ 26/2 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
0 2693 9431, 0 2693 9454
โทรสาร :
0 2693 7858
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษทั โปร แอพไพรซัล จากัด
90/348, 90/350 โครงการบุษราคัมเพลส ซอยวิภาวดีรังสิ ต 20 แยก 18
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
0 2276 2626-9
0 2276 2624-5

18.2 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก
บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินที่ อยู่ในบัญชี รายชื่ อที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ
ให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อทาการประเมินค่าและหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
โดยเมื่อมีการแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบต่อไป เว้นแต่ ในกรณี เสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรกของกองทุนรวมซึ่ งมี การแต่งตั้งบริ ษทั ประเมิ นค่า
ทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ บริ ษทั จัดการจะส่ งสาเนาสัญญาแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
19.

ที่ปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลใดเป็ นที่ปรึ กษาของกองทุนรวมในภายหลัง ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะ
ไม่ มี ส่ วนร่ วมในการตัด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จ าหน่ ายหรื อ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
19.1

ที่ปรึ กษาซึ่ งมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่บริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เช่า หรื อหาประโยชน์ใน
อสั งหาริ มทรัพ ย์ และ/หรื อสิ ท ธิ การเช่ า หรื อการการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าวเพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกที่ปรึ กษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคลดังกล่าว
จะต้องมี หน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายหลั กทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่
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เกี่ยวข้องกาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึ กษาให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ

20.

19.2

ที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งมี ห น้าที่ ให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่ บริ ษทั จัดการเกี่ ยวกับ การจัดตั้ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ให้กับกองทุนรวม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะแต่งตั้ง
เปลี่ ยนแปลง หรื อ ยกเลิ กโดยที่ บุคคลดังกล่าวจะต้องมี ห น้าที่ คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ ามตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด

19.3

ที่ปรึ กษาอื่นซึ่ งมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่บริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรื อการ
จัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึ กษาเฉพาะด้าน ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม เป็ นต้น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งนิติบุคคลอื่นใดเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่คุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการแจ้งการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พร้อมคารับรองว่านิติบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่แต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมาย
อื่ น ใดที่ เกี่ ยวข้อ ง หรื อ กระท าผิ ด หน้าที่ ห รื อ ข้อ กาหนดในสั ญ ญาแต่ งตั้ง บริ ษ ัท จัด การจะท าการถอดถอนผูบ้ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และมีหนังสื อแจ้งการถอดถอนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ถอดถอน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะมีหนังสื อแจ้งต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

21.

การเสนอขายหน่ วยลงทุน
21.1 การขอรับหนังสื อชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุ น บริ ษทั จัดการจะจัดส่ งและดาเนิ นการให้ ผูส้ นับสนุ นการขาย จัดส่ ง
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนให้ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุน และบริ ษทั จัดการจะจัด
ให้ มี ห นังสื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้อ มู ล โครงการไว้ ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริ ษ ัท จัด การและ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ของ
ผูส้ นับสนุนการขายที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู ้
จองซื้ อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขาย ในวันและเวลาทาการ
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21.2 วิธีการ วันเวลา และราคาจองซื้อหน่ วยลงทุน
21.2.1 วิธีการจองซื้อหน่ วยลงทุน
ในกรณี การจองซื้ อหน่ วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของโครงการจัดการ
กองทุนรวมครั้งแรกให้กบั ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 250 ราย โดยแบ่งลักษณะประเภทของผู ้
จองซื้อหน่วยลงทุนออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่ เ สนอขายทั้ ง หมดให้ แ ก่ ผู ้จ องซื้ อพิ เศษ เจ้า ของ ผู ้ใ ห้ เช่ า ผู ้โ อนสิ ทธิ ก ารเช่ า และผู ้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
(2) ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายทั้งหมด ให้แก่ผจู ้ องซื้อทัว่ ไป
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้ อโดยผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2 (ผูจ้ องซื้อทัว่ ไป) บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่
จะนาหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป มาเสนอขายและจัดสรรให้กบั ผูจ้ องซื้ อพิเศษได้ และ
ในกรณี ที่มีหน่ วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป เหลือจากการจองซื้ อโดยผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อพิเศษ
บริ ษทั จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า และ
ผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้
ในการจองซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุ นแก่ผูล้ งทุนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถจองซื้ อหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใน
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
2. สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนกับบริ ษทั จัดการแล้วสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวยังคงขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของผูจ้ องซื้อพิเศษต่อไป
เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้ อหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อ ผูส้ นับสนุ น
การขายหรื อรับซื้ อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวัน เวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวน โดยจะต้องจองซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ น
มูลค่าไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
(2) ผูจ้ องซื้ อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจานวนที่จองซื้ อให้แก่บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและใบ
จองซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(3) กรณี มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษทั จัดการจะจดแจ้งชื่อผู ้
ถือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อ
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แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหาก
ผูจ้ องซื้อประสงค์เป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(4) ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื่ องของข้อกาหนด กฎระเบียบ
และภาษีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(5) สาหรับ ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุน ที่ ยงั ไม่เคยมี บัญชี กองทุน และ/หรื อบัญ ชี ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น กับบริ ษทั จัดการ
จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผถู ้ ือหน่วยลงทุนก่อน
(6) เนื่องจากจะมีการนาหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจ้ อง
ซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะให้นาหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้ อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่
ใด โดยผูจ้ องซื้อสามารถเลือกที่จะ
- ฝากไว้ที่บริ ษทั นายหน้าค้าหลักทรั พย์ที่ตนมี บัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งจะนาหน่ วยลงทุน ที่ ได้รับการ
จัดสรรเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของผู ้
จองซื้อนั้น ๆ หรื อ
- ฝากไว้กบั นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ ซึ่งจะนาหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กบั บริ ษ ัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในนามของบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการเพื่อผูจ้ องซื้อ
21.3 การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้ อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลก
เงินธนาคาร หรื อคาสั่งหักบัญชี ธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ โดยผูจ้ องซื้ อจะต้องลงวันที่ตาม
วันที่ที่จองซื้ อและขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชี เงินฝากที่บริ ษทั จัดการเปิ ดไว้ เพื่อการรับชาระเงินซื้ อ หน่ วย
ลงทุน โดยระบุ ชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซื้ อลงบนด้าน หลังของเช็คเพื่ อความสะดวกในการ
ติดต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุน
กรณี จองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผูจ้ องซื้อจะต้องลงวันที่ให้ บริ ษทั จัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุ ดลง
(2) หลัง จากที่ บ ริ ษ ัท จัด การ ผู ้จัด จ าหน่ าย หรื อ ผูส้ นับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น (ถ้ามี ) ได้รับ การจองซื้ อ
หน่ วยลงทุน พร้ อมทั้งเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากผูจ้ องซื้ อแล้ว บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั จาหน่ าย หรื อผูส้ นับสนุ น
การขายหรื อรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะออกสาเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อไว้เป็ นหลักฐาน
(3) ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคารซึ่ งไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนทาการจอง
ซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณี ที่วนั ทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้น้ นั เป็ นวัน และ/หรื อ เวลาที่ลว่ งเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแล้ว บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุนของผูจ้ องซื้อรายนั้น
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ในกรณี ที่เช็ค ดราฟต์ หรื อตัว๋ แลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้ องซื้อบริ ษทั
จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผูจ้ องซื้อรายนั้น
(4) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหัก
กลบลบหนี้กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้
(5) ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทาการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวน แล้วจะ
เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั
จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
(6) บริ ษทั จัดการจะนาเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมด จะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์
ของกองทุน
21.4 การคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
เมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ อง
ซื้อหน่วยลงทุน และให้การอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุ ดลง หากปรากฏเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อทัว่ ไปได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับการยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2) จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผจู ้ องซื้อได้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บราย
(3) จาหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท
(4) จัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากสานักงาน ก.ล.ต.
(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนต่างด้าวเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(6) มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ไม่เพียงพอที่ จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริ ษทั จัดการแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณี ตามข้อ (1) – (6) ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลา
เสนอขายหน่ วยลงทุน และคืนเงิ นค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ น นั้ น ตามสั ด ส่ ว นของเงิ น ค่ าจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษ ัท จัด การไม่ ส ามารถด าเนิ น การคื น เงิ น และ
ผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดัง กล่าวได้ อันเนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริ ษทั จัดการเอง ให้บริ ษทั ชาระ
ดอกเบี้ยตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริ ษทั จัดการ
ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
หากบริ ษทั จัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการสามารถยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขาย
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หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม
นั้นสิ้นสุ ดลงในวันที่แจ้งให้สานักงานทราบ และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินที่ ได้รับจากการขายหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนตามสัดส่ วนของเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ที่การอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้ นสุ ดลง หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถ
ดาเนินการคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริ ษทั จัดการ
เอง ให้บริ ษทั จัดการชาระดอกเบี้ยตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานั้น
จนถึงวันที่บริ ษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
21.5 เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่การจองซื้ อหน่วยลงทุนนั้น มีผลทาให้ จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
(2) กรณี ที่บุคคลใด หรื อกลุ่ มบุคคลเดียวกันใด หรื อเจ้าของอสั งหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน ประสงค์จะ
จองซื้ อหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหนjวยลงทุนที่ เสนอขาย เว้นแต่เป็ นบุคคลที่ ได้รับ
ยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด
(3) กรณี เอกสารหรื อข้ อ มู ล ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ รั บ จากผู ้ จ องซื้ อหน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น
จริ งหรื อไม่ครบถ้วน
(4) กรณี บริ ษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) ในกรณี ที่ บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น จะลงทุ น อาจมี มู ล ค่ า รวมกั น แล้ ว ไม่ ถึ ง
ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุนระดมทุนได้ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะ
ไม่เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(6) บริ ษทั จัดการอาจขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื้ อหน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
เช่น ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อกรณี ที่การจองซื้ อหน่วย
ลงทุนอาจก่ อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุน ก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายแก่กองทุนเป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และชื่อเสี ยงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษทั จัดการเป็ นหลัก
(7) กรณี ที่มีบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลใดที่ตอ้ งการซื้ อหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของหน่ วยลงทุนที่ออกขาย
ทั้งหมด เว้นแต่เป็ นบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
21.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการมาก่อนจะต้องเปิ ด
บัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปื ดบัญชีกองทุน
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และ/หรื อบัญชี ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่ งให้บริ ษทั จัดการ ผู จ้ ดั จาหน่ าย หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนครบถ้วน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะยินยอมผ่ อนผันให้ เป็ นกรณี ๆ ไป (บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)
21.7 เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน
สาหรับผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
1. กรณี บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
- สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (เฉพาะกรณี ชาวต่าง ประเทศ) หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
2. กรณี นิติบุคคล
-

สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง และ
สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และ
หนังสื อมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณี ที่ มี การมอบอานาจให้ ผูอ้ ื่นกระทาการแทน พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ อนึ่ ง หากหนังสื อมอบอานาจกระทาการ เป็ น ฉบับสาเนา
เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองโดยผูม้ อบอานาจด้วย และ
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต
3. กรณี บุคคลต่างด้าว
- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นต่างด้าว และ ถิ่นที่อยูแ่ ละ/หรื อเอกสารอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการ
จะเห็นสมควร
หมายเหตุ
- กรณี เป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
- ผูล้ งทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลง และข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้
ในโครงการนี้ และ/หรื อตามประกาศ คาสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ประกาศกาหนด ทั้งที่ได้มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
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21.8 การซื้อขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษทั จัดการได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จัดการจะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
เมื่อนาหน่ วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถทาการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ได้โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ของผูล้ งทุนต่างด้าวทางบริ ษทั จัดการ ในฐานะนายทะเบียน มีข้นั ตอนการควบคุมดังนี้
1. การตรวจสอบหนังสื อเดินทาง
2. ออกใบหุ้น เลขที่ จานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นให้แก่ผลู ้ งทุนต่างด้าว
3. กรณี ซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีการโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
4. กรณี ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการซื้ อขายทางตลาดหลักทรัพย์จะทาเรื่ องสรุ ปมาให้นายทะเบียนเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสัดส่วนการถือหุ้นของผูล้ งทุนต่างด้าว
22.

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(1) การจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 ขึ้นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของบริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั จัดจาหน่ าย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะต้อง
จัดสรรไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) หากผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 จองซื้ อไม่ถึงร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดบริ ษทั จัดการหรื อ
บริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิ ทธิที่จะนาหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือออกจัดสรรให้ผลู ้ งทุนกลุ่มที่ 2
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผลู ้ งทุนกลุ่ม ที่ 2 จะทาโดยใช้หลัก "Small Lot First" โดยหากผูจ้ องซื้ อทาการจอง
ซื้อมากกว่า 1 ใบจองซื้อต่อ บริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ พิจารณานาใบจองซื้ อดังกล่าวมารวมกันและจัดให้เหลือเพียงใบจองเดี ยว โดยใช้
หลักการจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจานวนเงินจองซื้ อต่าสุ ดก่อน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่ม
เป็ นทวีคูณของ 1,000 บาทให้แก่ผลู ้ งทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื้ อ วน
เป็ นรอบๆ จนกว่าจะครบตามจานวนเงินทุนของโครงการที่เปิ ดเสนอขายซึ่ งไม่รวมถึงจานวนหน่วยลงทุนที่ผู ้
ลงทุ น กลุ่ ม ที่ 1 จองซื้ อ หากในการจัด สรรเพิ่ ม ทุ ก 1,000 บาท ไม่ ส ามารถจัด สรรให้ แ ก่ ผูล้ งทุ น กลุ่ ม ที่ 2
ดังกล่าวทุกรายในรอบใด บริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั จัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2
ตามหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์
(4) ในกรณี ที่มีผลู ้ งทุนกลุ่มที่ 2 เป็ นจานวนมาก จนบริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั จัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุนไม่สามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจานวนเงินจองซื้อต่าสุ ดได้ บริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั จัด
จาหน่ ายหน่ วยลงทุ น จะจัด สรรให้ แ ก่ ผูล้ งทุ น กลุ่ ม ที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ สุ่ ม ตัวอย่าง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร์
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(5) ผูจ้ องซื้ อรับรองที่ จะซื้ อหน่ วยลงทุนตามจานวนที่ จองซื้ อหรื อน้อยกว่าที่ จองซื้ อไว้ตามจานวนที่ได้รับการ
จัดสรรจากบริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั จัดจาหน่ายหน่ วยลงทุนโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการจองซื้ อ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรร
(6) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื้ อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้ อหน่ วยลงทุนใน
กรณี ที่บริ ษทั จัดการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าการจองซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวมี ผลกระทบในอนาคตต่อการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น หรื อต่อชื่ อเสี ยงหรื อต่อความรั บผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริ ษทั จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นทันทีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของ ผู ้
จองซื้อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขเพิม่ เติม
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ในการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนต่าวด้าวเกินร้อยละ 49 ของจานวนหน่ วยลงทุน
ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1)
มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ
(2)
มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคานวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิ ทธิ์ โดยผูล้ งทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้วคิดเป็ นสัดส่ วนเกินร้อยละ 49
ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น
การจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ ที่ สน. 25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
23.

การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
23.1

บริ ษทั จัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื่อมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม หรื อเพื่อดาเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทุนให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์

23.2

ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังนี้
(1) ขอมติในเรื่ องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จานวนหน่วยลงทุนและจานวนเงินทุน
จดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกาหนดราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
ต้องได้รับคะแนนเสี ยงตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1.1) กรณี การขอมติ โ ดยเรี ยกประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ต้อ งได้รั บ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ทั้งนี้ องค์ประชุม
ต้องมี ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทั้งหมด และจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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(1.2) กรณี การขอมติโดยการส่งหนังสื อขอมติไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งนี้ การนับคะแนนเสี ยงของผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงตาม (1.1) และ (1.2) บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของผู ้
มีส่วนได้เสี ยดังต่อไปนี้
(ก) เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิการเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม กรณี
เป็ นการเพิ่มเงินทุนเพื่อซื้อ เช่า หรื อได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
(ข) เจ้าของอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม กรณี
เป็ นการเพิม่ เงินทุนเพือ่ ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
(ค) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิ ทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง
กรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มให้กบั ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง
(ง) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื่ องที่ขอมติ
(จ) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) แล้วแต่
กรณี
ในกรณี ที่เสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเดิมบางราย หากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีมติคดั ค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั
จัดการจะไม่ดาเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณี ดงั กล่าว
(2) ขอมติ เพื่ อ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นตามที่ ไ ด้รั บ มติ จ าก
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด
23.3

เมื่อได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 22.2 แล้ว บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งจัดส่งร่ างหนังสื อชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
(2) จัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้มีหนังสื อชี้ชวน
(3) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

23.4

ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มเติม หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) หากบริ ษัท จัด การยัง ไม่ ไ ด้ยื่ น ขอจดทะเบี ย นเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการจะแจ้งเรื่ องข้างต้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วัน นั บ แต่ ว ัน สิ้ น สุ ด ระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าว และคื น เงิ น ค่ า จองซื้ อ หน่ วยลงทุ น และ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุนภายใน
14 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุน เพิ่ มเติ มตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้ อหน่ วย
ลงทุน หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานั้นได้อนั เนื่ องจากความ
ผิดพลาดของบริ ษทั จัดการเอง บริ ษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
ครบกาหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริ ษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
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(2) หากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้วบริ ษทั จัดการ
จะลดจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนโดย
การลดจานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่ วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคานวณตามสัดส่ วน
ของราคาที่ เสนอขายและเงิน ค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุ น พร้อมทั้งจดทะเบี ยนลดเงิน ทุน ของกองทุ น รวมต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้แล้วเสร็ จโดย
ไม่ชกั ช้า
24.

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั จัดการจะใช้ดุลยพินิจใน
การจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมมีการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ลดลงจากการประเมินค่าหรื อสอบ
ทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ่ ึงทยอยตัดจ่าย
ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุน และดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้หกั ออกจากกาไรสะสมของกองทุนรวม
(2) ยื่นคาขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(3) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการและรายงาน
ประจาปี ของกองทุ นรวม เพื่ อให้ ผูล้ งทุ น สามารถตรวจสอบได้ โดยข้อ มูล ดังกล่ าวต้อ งมี รายละเอี ยดอย่างน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครั้ง
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที่ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถ้ ือหน่วยลงทุน

25.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
25.1 รู ปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน : ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจร้องขอ
ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อ บริ ษทั จัดการเพื่อให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามข้อ25.2 (4) (4.1)
25.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
1) โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทา
การบันทึกชื่อผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ/หรื อบัญชีผถู ้ ือหน่วยลงทุน" และ "ใบจองซื้อ
หน่วยลงทุน" เมื่อผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
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2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการนาหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อหรื อของบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการเพื่อผูจ้ องซื้ อ ที่มีอยู่กบั บริ ษทั สมาชิ กของบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ตามที่ผจู ้ องซื้อแสดงความจานงไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
3) ในกรณี ของการนาหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อผ่านนายหน้าค้าหลักทรัพย์(Broker) หรื อการ
นาหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการเพื่อผูจ้ องซื้อนั้น นายหน้าค้า
หลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะเป็ นผูอ้ อกหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนให้กบั
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็ นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง
4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อบริ ษทั จัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทุน โดยผูร้ ้องขอจะต้องดาเนินการ ดังนี้ :(4.1) กรอกรายละเอียดในใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.2) ยื่นใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 24 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริ ษทั จัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามจานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณี ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
กรอกจานวนหน่ วยลงทุนในใบคาขอมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อบริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ให้ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น
(4.4) ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนดซึ่ งจะระบุ
ชื่ อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น โดยในใบหน่ วยลงทุ นจะต้องมี ลายมื อชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันบริ ษ ัท
จัดการและประทับตราสาคัญ หรื อจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน และ/หรื อใช้เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทาได้
26.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
26.1 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
26.1.1 สิ ทธิ ในการดาเนิ นการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน ข้อจากัดการลงทุน และโครงการที่
ได้รับอนุมตั ิ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทาขึ้น ตลอดจนข้อผูกพันตามใบจองซื้ อหน่วยลงทุนที่ทาไว้กบั ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอย่างเคร่ งครัด
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26.1.2 สิ ทธิ ที่จะไม่อนุ ญาตให้มีการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่การโอนหน่ วยลงทุนนั้นเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อหนังสื อเวียนที่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ กาหนด
และ/หรื อกรณี ที่เป็ นการขัดต่อข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี้
26.1.3 สิ ทธิ ในการลาออกจากการทาหน้าที่ เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวมให้ กบั กองทุนรวมรายละเอียดตามที่
กาหนดในเรื่ องเงื่อนไขในการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการ และ/หรื อเลิกโครงการ
26.1.4 สิ ทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สาหรับการดาเนินการหรื อการตัดสิ นใจใด ๆ ของคณะกรรมการลงทุน
หรื อการลงมติ ใด ๆ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขดั ต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั จัดการ
อาจเสี ยชื่อเสี ยง หรื อได้รับความเสี ยหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
26.1.5 สิ ทธิในการดาเนินการจัดการ ในกรณี ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- สิ ทธิ ที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั จัดการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษ ัทจัดการอื่นมารับ
หน้าที่ได้ภายในกาหนดเวลา 90 วันให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามที่กาหนดในเรื่ องเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนบริ ษทั จัดการ)
- สิ ทธิ ใ นการด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการ และ/หรื อ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ วยงานอื่นใดที่ มีอานาจตามกฎหมาย กาหนด อนุ มัติ เห็ นชอบ
ผ่อนผัน และ/หรื อสั่งการ
- สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงโครงการ ให้ เป็ นไปตามการสั่ ง การของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายและ/หรื อในกรณี ที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสั่งการเป็ นอย่างอื่น
- สิ ทธิ ที่จะดาเนิ นการขาย จาหน่ าย จ่าย โอน ทรั พย์สินบางส่ วนหรื อทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่
เห็นสมควร ในกรณี ที่กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง
- สิ ทธิในการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ และ
ประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
26.1.6 สิ ทธิ ในการสั่งให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ/หรื อผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไขคุณสมบัติของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และ/หรื อผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด
26.1.7 สิ ท ธิ อื่ นใดตามกฎหมายหลักทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
26.1.8 จัดให้มีขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ รวมทั้งเข้าทาสัญญาต่าง ๆ ในนามของกองทุน
รวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
26.1.9 จัดส่ งแจกจ่ายและจัดให้มีหนังสื อชี้ ชวนที่เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
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(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะจัดส่งหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูล
สาคัญให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัด
ให้มีหนังสื อชี้ชวนให้แก่ผลู ้ งทุน และจัดส่ งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อ
ชี้ ชวนและการรายงานของกองทุ น รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะจัดส่ งและดาเนิ นการให้บริ ษ ัทจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
ที่ผลู ้ งทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสื อชี้ชวน
ส่ วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ ติดต่อของบริ ษทั จัด
จาหน่ ายหน่ วยลงทุนและของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
(3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้นสุ ดลง บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนา
ให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริ ษทั จัดการจะดาเนินการแจ้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบหลังจากที่กองทุนรวมได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อหลังจากวันที่ได้มี
มติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
26.1.10 ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ
26.1.11 ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
26.1.12 นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหาผลประโยชน์ การซื้ อ
เช่ า จาหน่ าย โอนสิ ท ธิ การเช่ า ขาย สั่ งโอน และเปลี่ ยนแปลงเพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ งอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาหนดในโครงการ โดย
เป็ นไปตามข้อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปร ะกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย
26.1.13 ตรวจสอบหรื อดาเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน
หนึ่ งในสามของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ ายได้แ ล้ว ทั้งหมด โดยวิ ธี ก ารด าเนิ น การเป็ นไปตาม ”
หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน”
26.1.14 จัดสรรผลกาไรของกองทุนรวมเพื่ อจ่ายเงินปั น ผลให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในโครงการ และเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
26.1.15 จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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26.1.16 จัด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสั ง หาริ มทรั พ ย์ต ามข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ป ระกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
26.1.17 จัดให้มีผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่ งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่ อง คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
26.1.18 ดาเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษทั จัดการ และนาทรัพย์สินของ
กองทุนรวมไปฝากไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
26.1.19 จัดให้ได้มาซึ่ งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนาเงินได้และผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้กบั
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
26.1.20 แต่งตั้งที่ปรึ กษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) เพื่อให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อเลิกสัญญาให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั แต่งตั้ง ถอดถอน หรื อเลิกสัญญากับบุคคลดังกล่าว
และจะจัดส่งสาเนาสัญญาให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญาดังกล่าว
26.1.21 แต่ ง ตั้งผูจ้ ัด การกองทุ น รวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกับ การจัด การลงทุ น ในหรื อมี ไว้ซ่ ึ ง
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ข องกองทุ น รวม ทั้ ง นี้ ผู ้จั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
26.1.22 แต่ ง ตั้ งผู ้บ ริ หารสิ นทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ก ารลงทุ น ในสิ นทรั พ ย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารสิ นทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
26.1.23 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้แก่บริ ษทั จัดการ) และจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และเก็บรักษาไว้ซ่ ึงทะเบียนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
26.1.24 แต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด เพื่อทาการประเมินค่าหรื อทาการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทั้งแจ้งและจัดส่งสาเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการ
สอบทานการประเมินค่า พร้อมด้วยสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์โดยพลัน
และให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานดังกล่าว
26.1.25 แต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
26.1.26 จั ด ให้ มี ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องกองทุ น รวม ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ก าหนด
แห่ งประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อจัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทา
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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26.1.27 แต่งตั้งบริ ษทั จัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุนและผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนเพื่อทาหน้าที่ จาหน่ ายหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั จัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุนต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผู ้
โอนสิ ทธิ การเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่ กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน
26.1.28 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม (ถ้ามี) อาทิ ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ ผูจ้ ดั ทาประมาณการ ผูต้ รวจรับอาคาร ผูด้ ูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เป็ น
ต้น
26.1.29 จัดส่ งหนังสื อสรุ ปข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั รวมทั้งจัดให้มี
ข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสานักงานใหญ่
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน หรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสื อสรุ ปข้อมูลต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
26.1.30 จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื้ อ เช่า รับโอนสิ ทธิ
การเช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2) สัญญาเป็ นหนังสื อที่แสดงการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมีหนังสื อแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 5 วันท าการนับแต่ วนั ที่ เข้าครอบครองอสั งหาริ มทรั พย์ดังกล่ าวด้ วย รวมทั้งจัดให้ มี ข้อมู ลที่ เป็ น
สาระสาคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั และสานักงานใหญ่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน หรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เพื่อให้ผู ้
ลงทุนสามารถตรวจดู ได้ โดยหนังสื อสรุ ปข้อมูลต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยตามที่ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
26.1.31 จัดส่งสาเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
(1) สัญญาแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญาหรื อนับแต่วนั แต่งตั้ง
ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง บริ ษ ัท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น ก่ อ นการแต่ ง ตั้ง ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี
(2) สัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึ กษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ทาสัญญาดังกล่าว
26.1.32 รวบรวม ติดตาม ดาเนิ นการ สั่งให้ผูม้ ีหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่
ปรึ กษา ผูค้ ุมงานก่อสร้าง เป็ นต้น จัดเตรี ยม จัดส่ ง จัดทารายงานต่าง ๆ และ/หรื อดาเนิ นการต่าง ๆ ตามที่
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ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรื อตามที่ คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และ/หรื อผูม้ ี
อานาจตามกฎหมายร้องขอ
26.1.33 ดาเนินการขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร
26.1.34 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของบริ ษทั
จัดการ
26.1.35 ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมตั ิให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริ ษทั จัดการจะจัดส่งหนังสื อสรุ ปข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญตามข้อ 26.1.29 ให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ซ้ือ เช่า
จาหน่ายหรื อโอนสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
26.1.36 คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสุ ดท้ายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แล้วแต่กรณี และจัดให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองการคานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศ
มูลค่าดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งปิ ดประกาศไว้ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และสานักงานใหญ่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งการ
เปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ต้งั อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนด้วย
26.1.37 ประกาศและเปิ ดเผยเหตุการณ์ในกรณี ที่มีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวม อันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ ภายหลังจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองการคานวณดังกล่าว โดยจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามข้อ 26.1.38 และหากเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเกิ ดขึ้นภายหลังจากวันที่ มี การ
เปิ ดเผยตามข้อ 26.1.36 บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวโดยพลัน
26.1.38 จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุนและมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด รวมทั้งจัดทารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่
วัน สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจ าปี โดยรายงานดั ง กล่ าวต้อ งมี ร ายการอย่ างน้ อ ยตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
26.1.39 ดาเนินการเพิ่มเงินทุน และลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของ “กองทุนรวม”
26.1.40 ดาเนิ น การฟ้ องร้อง หรื อแก้ต่างคดี แพ่ง หรื อคดี อาญาแทนกองทุน รวม รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนเพื่ อ
กระทาการดังกล่าว
26.1.41 เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ในส่ วนที่กองทุน
รวมถือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

66

26.1.42 เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการ ตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ”
26.1.43 ยกเลิกกองทุนรวม ตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
26.1.44 แต่ ง ตั้ งผู ้ ช าระบั ญ ชี ก รณี เลิ ก กองทุ น รวม เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ร วบรวมและแจกจ่ า ยทรั พ ย์สิ นให้ แ ก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีให้เสร็ จสิ้น และแจ้ง
ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบ
26.1.45 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
26.1.46 ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริ ษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมมี มติ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนซึ่ งถือหน่ ว ยลงทุนรวมกันเกิ นกึ่ งหนึ่ งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยที่หากสาเหตุ การเปลี่ยน
บริ ษทั จัดการนั้น มิได้เกิดจากความผิดพลาดหรื อการประกอบหน้าที่บกพร่ องอย่างร้ายแรงอันเกิดจากบริ ษทั
จัดการโดยตรงแล้ว และบริ ษทั จัดการบริ หารกองทุนรวมยังไม่ครบ 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการมีสิทธิ เรี ยกให้ กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ของปี
ล่าสุ ดตามระยะเวลาที่ไม่ครบ 5 ปี
(2) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คาสั่ง ระเบียบ และ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริ ษทั จัดการ และ
บริ ษทั จัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการ
กองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยบริ ษทั จัดการจะนาเสนอบริ ษทั จัดการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษทั จัดการรายใหม่เอง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการ
แต่งตั้งบริ ษทั จัดการรายใหม่ให้แล้วเสร็ จภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั จัดการ
(3) ในกรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรื อมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดาเนินงาน
การบริ ห ารจัด การกองทุ น หรื อ มี การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างการถื อ หน่ วยลงทุ น อย่างมี นัย ส าคัญ (การ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด) หรื อกรณี อื่นใดอันจะ
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มีผลให้บริ ษทั จัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไปโดยบริ ษทั จัดการจะนาเสนอบริ ษทั จัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่
ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ นแสดงความประสงค์ที่ จะจัดหาบริ ษ ัทจัดการรายใหม่ เอง ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น จะต้อ ง
ดาเนินการแต่งตั้งบริ ษทั จัดการรายใหม่ให้แล้วเสร็ จภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั จัดการ
(4) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ่ งมี
ผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่บริ ษทั จัดการได้ต่อไปบริ ษทั จัดการจะยังคงได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการจนถึงวันสุ ดท้ายของการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นบริ ษทั จัดการ
ในการเปลี่ ย นตัว บริ ษ ัท จัด การหากเป็ นกรณี ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนิ นการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งบริ ษทั จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการ
เป็ นบริ ษทั จัดการตามข้อ (2) หรื อข้อ (3) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุนรวมและ/หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั้งบริ ษทั จัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 120 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะเลิกโครงการ
26.2 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
26.2.1

ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ที่ทาขึ้นกับบริ ษทั จัดการ

26.2.2

ดูแลให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้อ
ผูกพันที่ทาไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่ งครัด หาก
บริ ษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ิตาม ให้แจ้งบริ ษทั จัดการโดยทันที

26.2.3

จัดทารายงาน และส่ งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี บริ ษทั จัดการกระทาการหรื องด
เว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา
125 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

26.2.4

เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม โดยแยกทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวมออกจากทรั พ ย์สิ น ของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแล
การเบิ ก จ่ ายทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม ให้ เป็ นไปตามที่ ต กลงกัน ระหว่ างบริ ษ ัท จัด การและผู ้ ดู แ ล
ผลประโยชน์

26.2.5

ดาเนิ นการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
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(1) ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษทั จัดการ
(2) ทุกหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็ จ
26.2.6

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์น้ นั

26.2.7

แจ้งให้บริ ษทั จัดการทราบภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญ

26.2.8

แจ้งให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ใหม่โดย
พลัน เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

26.2.9

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

26.2.10 ให้ความเห็นชอบในการที่บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์
26.2.11 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
26.2.12 ในกรณี ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งเก็บรักษาโฉนดที่ดินหรื อเอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั หนังสื อกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งเก็บรักษาเอกสารแสดงสิ ทธิ
การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เช่น สัญญาเช่าหรื อสัญญา
โอนสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้
ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้ หรื อบริ ษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
26.2.13 รั บ มอบหรื อส่ ง มอบเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เกี่ ย วกับ การลงทุ น หรื อจ าหน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรื อส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ ายสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์โดยกองทุนรวม เพื่อให้
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
26.2.14 รับรองความถูกต้องของการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิ นสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการได้คานวณไว้แล้ว ในกรณี ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็ นว่า การคานวณดังกล่าว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
26.2.15 จัดเตรี ยมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริ ษทั จัดการ
(1) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การรั บ จ่ า ยเงิ น จากบัญ ชี เงิ น สด เงิ น ฝากธนาคาร ทุ ก สิ้ น วัน ท าการที่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดทาการในประเทศไทย (“วันทาการ”)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

69

(2) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพย์ทุกสิ้ นวันทา
การ
(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
26.2.16 เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการคานวณและจัดทารายงานตามข้อ 26.2.14 และ ข้อ 26.2.15 ข้างต้น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะใช้ขอ้ มูลซึ่งได้จากบริ ษทั จัดการหรื อบุคคลใด ๆ ที่บริ ษทั จัดการกาหนด
26.2.17 รายงานที่ได้รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ
26.2.14
และรายงานที่ได้จดั ทาโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 26.2.15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั จัดการ หากบริ ษทั จัดการ
มิได้ทกั ท้วงภายใน 180 วันนับจากวันที่ในรายงาน
26.2.18 ดาเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนและ/หรื อฟ้องร้อง
เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกคน หรื อ
เมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นในการฟ้องร้องบังคับคดีให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เรี ยกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
26.2.19 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้แต่งตั้งผูช้ าระบัญชี เพื่อการเลิกกองทุนรวม ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราที่จะได้ตกลงกันและจะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีจากบริ ษทั จัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ของ
กองทุนรวมแก่ผชู ้ าระบัญชีภายใน 5 วันทาการนับจากวันเลิกกองทุนรวม
(2) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็ จสิ้น
(3) ดูแลให้ผชู ้ าระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในกรณี ที่ผชู ้ าระบัญชีกระทาการหรื องดเว้นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์
จะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(4) แจกจ่ายเงินและ/หรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตามสมุดทะเบียนเมื่อได้รับคาสั่งจากผูช้ าระบัญชี
26.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที่ได้จากการดาเนินงานของกองทุนรวม และ
นาเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ
26.2.21 จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามคาสัง่ ของบริ ษทั จัดการ
26.2.22 มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
26.2.23 ปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยปฏิบตั ิใ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
26.2.24 รับผิดชอบต่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อต่อความสู ญเสี ย เสี ยหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้น กับบริ ษทั จัดการ และ/หรื อกองทุ นรวม จากการที่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์กระทา หรื อละเว้น การ
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กระทาภายใต้สัญญา หรื อตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่งเกิดขึ้น
จากความประมาทเลินเล่อหรื อการไม่กระทาตามหน้าที่โดยเจตนาทุ จริ ตของผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริ วารหรื อบุคคลอื่นใดที่ ทางานให้แก่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ ความเสี ยหาย
ดังกล่าว รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ในขั้นตอนการขออนุ มตั ิ
ภายในของผูด้ ูแลผลประโยชน์ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องดาเนินการภายใต้สัญญา หรื อ
ตามโครงการจัดการกองทุนรวม
26.2.25 ตกลงให้ผแู ้ ทนของบริ ษทั จัดการรวมถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
รวมเข้าตรวจนับทรัพย์สิน หรื อตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนรวมที่เก็บรักษาไว้หรื ออยู่
ในความครอบครองของผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทาการของผูด้ ูแลผลประโยชน์
และให้ความร่ วมมือใด ๆ แก่บริ ษทั จัดการในการดาเนิ นการตามที่กาหนดในสัญญา หรื อในโครงการ
จัด การกองทุ นรวม รวมถึ งการส่ งมอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ บ ริ ษ ัทจัดการ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น หรื อผูม้ ี
อานาจตามกฎหมายร้องขอ
26.2.26 รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม เพราะการกระทาหรื อการละเว้นกระทาโดย
ทุจ ริ ต ประมาทเลินเล่อ หรื อไม่กระทาการตามหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อโดยเจตนาของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ หรื อเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อตัวแทนของผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามที่ได้ตกลงไว้กบั บริ ษทั จัดการ
26.2.27 ตรวจสอบการลงทุนของกองทุ นรวม และให้ความเห็นและคารับรองรายงานการประเมิ นของบริ ษทั
ประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสิ นใจลงทุน ในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและเห็นว่าเป็ นธุรกรรมที่มีธรรมเนียมทางการค้าปกติ
เสมือนการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (at arm’ s length transaction)
26.3 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึ กษาของกองทุนรวม (ถ้ามี)
ที่ปรึ กษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
26.3.1 ได้รับค่าธรรมเนียมในการทาหน้าที่ที่ปรึ กษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้คาปรึ กษาที่ได้ตกลงกัน
26.3.2 ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ แนะน าเกี่ ย วกับ การลงทุ น ในอสั ง ห าริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
26.3.3 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึ กษาของกองทุนรวมและตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของที่ปรึ กษาของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ที่ ปรึ กษาต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจลงทุนหรื อจาหน่ ายหรื อการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมของที่ปรึ กษา ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งที่ปรึ กษาราย
ใหม่ บริ ษทั จัดการจะต้องแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึ กษารายใหม่ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่มีการแต่งตั้งที่ปรึ กษารายใหม่ และจะจัดส่ งสาเนาสัญญาให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ทาสัญญาดังกล่าว
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26.4 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี)
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้
26.4.1 ได้รับค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จ ากกองทุนรวมตามสั ญญาการจ้างที่ ทาขึ้น
ระหว่างบริ ษทั จัดการกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
26.4.2 ดูแลรั กษาและจัดการอสั งหาริ มทรัพ ย์ของกองทุนรวมในแต่ละวัน ให้อยู่ในสภาพที่ ดีอยู่เสมอ และท า
รายได้แก่ทรัพย์สินตลอดเวลา รวมทั้งบริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
26.4.3 จัดเก็บรายรับจากการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
26.4.4 ไม่กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม
26.4.5 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
26.5 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้
26.5.1 ได้รับค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพย์สิน หรื อจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมตาม
สัญญาที่ทาขึ้นระหว่างบริ ษทั จัดการกับบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
26.5.2 ทาหน้าที่ในการประเมินค่า หรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
26.6 สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ที่ปรึ กษาทางการเงินมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
26.6.1 ได้รับค่าธรรมเนี ยมในการทาหน้าที่ที่ปรึ กษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้คาปรึ กษา
ทางการเงินที่ได้ตกลงกัน
26.6.2 ให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพย์สิน รวมถึงการเพิ่มเงินทุน
26.6.3 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
27.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
27.1 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก
- ในการเพิ่มเงินทุน
(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

:
:
:

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

:
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(4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
แสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
(5) อื่น ๆ (ระบุ)

:
:

ไม่เกิน 100 บาทต่อรายการ
ค่ า ธรรมเนี ยมในการจดแจ้ ง การจ าน าหน่ วย
ลงทุ น กับ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ตามอัต รา
ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อนายทะเบี ย นหน่ ว ย
ลงทุนกาหนด
ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ ผู ้ ถื อ ห น่ วยล งทุ น ข อ ให้
บริ ษั ท จั ด การ หรื อนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น
ด าเนิ น ก ารให้ ผู ้ ถื อ ห น่ วยล งทุ น เป็ น ก ร ณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณี ปกติตามที่จ่ายจริ ง

27.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(2) ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ผูด้ ู แลผลประโยชน์สามารถเบิ กค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรั พย์สิน จากกองทุ น รวมได้ เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นต้น ในอัตราไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง
(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(4) ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ตามจานวนที่เกิดขึ้นจริ งตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องแต่ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุนรวม
(5) ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษากองทุนรวม
(5.1) ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษารายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(5.2) ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาเพิ่มเติมกรณี ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อเปลี่ยนมือของอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั้ง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอน หรื อเปลี่ยนมือของอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั้ง
(5.3) ค่าที่ปรึ กษาอื่นของกองทุนรวม เช่น ค่าที่ปรึ กษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าที่
ปรึ กษาผูค้ ุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรื อประเมินคุณภาพงาน เป็ นต้น ตามที่จ่าย
จริ ง
(6) ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน
ก) กรณี ที่เสนอขายครั้งแรก : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจานวนเงินที่ระดมทุนได้
ข) กรณี ที่มีการเพิ่มทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของจานวนเงินที่ระดมทุนได้ในแต่ละครั้ง
ค) กรณี อื่นๆ : ตามที่จ่ายจริ ง แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
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(7) ค่าเบี้ยประกันภัย
ชาระตามอัตราและวิธีการตามข้อเสนอที่ได้ตกลงกันระหว่างบริ ษทั จัดการกับบริ ษทั ประกันภัย
(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ตามที่จ่ายจริ งในจานวนไม่เกิน 15,000 บาทต่อท่าน ต่อการประชุมแต่ละครั้ง เฉพาะในกรณี ที่จดั ให้มีการประชุม
หรื อในจานวนอื่นใดตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(9) อื่น ๆ (ระบุ)
(9.1)
(9.2)
(9.3)
(9.4)
(9.5)
(9.6)

(9.7)
(9.8)

(9.9)
(9.10)

(9.11)
(9.12)

(9.13)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขายค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าน้ ามัน เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ซ่ อมแซม ดูแล บารุ งรักษา และ/หรื อก่ อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และหรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่กองทุนรวมลงทุนไว้หรื อมีไว้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ
หรื อค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยโดยผูด้ ูแลผล
ประโยชน์หรื อบริ ษทั จัดการ
ค่าใช้จ่ายในการรั บชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน เช่ น ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารเป็ นต้น
ค่ าจัด ท า จัด พิ ม พ์ ใบจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ใบหน่ วยลงทุ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบกากับ ภาษี และ
แบบฟอร์ ม อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กองทุ น รวม และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ย มและจัด ส่ งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ค่ าจัด ท าและจัด พิ ม พ์ห นั งสื อ ชี้ ชวนหน่ วยลงทุ น รายงานผู ้ถื อ หน่ วยลงทุ น รายงานประจ าปี
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสื อบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น และ/หรื อ ข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุ มคณะกรรมการลงทุน และ/หรื อจัดประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน เช่ น ค่า
โทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ ายหรื อ ค่าธรรมเนี ยม ในการจ่ายเงิน ปั น ผล เพิ่ ม ทุ น และ/หรื อ ลดทุ น เช่ น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร ค่ าอากรแสตมป์ ค่ าบริ การที่ น ายทะเบี ย นเรี ยกเก็บ ค่ าไปรษณี ยากร ค่ าโทรศัพ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายอันเกี่ ยวเนื่ อ งจากการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม เติ ม โครงการและ/หรื อ ที่ เกิ ดขึ้น จากการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนการ
ขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
(9.14) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม
(9.15) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการด าเนิ น งานและการบริ ห ารทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวมและ
บริ ษทั จัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นคดี ของผูด้ ู แลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริ ษทั จัดการปฏิบัติหน้าที่ หรื อเรี ยกค่าสิ นไหม
ทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุนโดยรวม หรื อเมื่อได้
รับคา สั่งจากสา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนิ นคดีทางศ า ล
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง
ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรมค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา เป็ นต้น
(9.16) ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนรวมหรื อเปลี่ยนแปลงบริ ษทั จัดการ
(9.17) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
(9.18) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรื อเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันวินาศภัย เป็ นต้น
(9.19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายกาหนดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเช่น ภาษีโรงเรื อน ภาษีบารุ งท้องที่ ภาษีป้าย เป็ นต้น
(9.20) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็ จ (ในกรณี ที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง)
อัต ราค่ าธรรมเนี ยมข้อ 27.2 เป็ นอัต ราตามที่ จ่ายจริ ง และเป็ นอัต ราโดยเฉลี่ ยที่ เรี ย กเก็ บ ทั่วไปของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเป็ นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จ
เฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 27.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม ณ วัน
สุ ดท้ายของเดือนเป็ นฐานในการคานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวม
เป็ นรายเดือน หรื อตามระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
บริ ษทั จัดการอาจตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อ 27.2 (4) – (9) ในงวดเดียวหรื อเฉลี่ ยตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน หรื อตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
27.3

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เรี ยกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม
(1) ค่าธรรมเนียมผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งต่อไปในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจานวนเงินที่จาหน่าย
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม (ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมตามข้อ (1))
(2.1)
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวม เช่นค่าธรรมเนี ยมในการ
จั ด ตั้ ง กองทุ น รวม และจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์สิ นของกองทุ น รวมกั บ ส านั ก งาน
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(2.2)
(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าที่ปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรี ยมและ
จัดทาเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็ นต้น
ค่านายหน้าในการซื้อ จาหน่าย หรื อโอนสิ ทธิในอัตราไม่เกินร้อยละ3.00 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จาหน่าย จ่าย โอนสิ นทรัพย์ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายหรื อโอนสิ ทธิ ค่าธรรมเนียมการ
โอน เป็ นต้น
ภาษีหรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ ตามที่
จ่ายจริ ง เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย ซึ่งจะรวมอยูใ่ นต้นทุนของค่าซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อมี
การซื้ ออสั ง หาริ มทรั พ ย์ และจะถู ก หั ก จากค่ า ขายอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เมื่ อ มี ก ารขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรื อขายอสังหาริ มทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการ
โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียม และหรื อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรมค่าธรรมเนียมผูส้ อบ
วิชาชีพทางบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกาไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทารายงาน
หรื อบทวิจยั
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
ในการเสนอขายครั้งแรก ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในกรณี ที่กองทุนรวมต้องการเพิ่มทุนหรื อ
ต้ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ ร ายละเอี ย ดของกองทุ น รวมให้ ผู ้ที่ ส นใจทราบ หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ อื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด จะเรี ยกเก็บ
ตามอัตราที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อครั้ง
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นกั ลงทุนทราบเกี่ยวกับกองทุน
รวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี บัญชี
ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายในการประเมิ นค่าและ/หรื อสอบทานการประเมิ น ค่า
ทรัพย์สินครั้งแรก

27.4 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
กรณี เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย บริ ษทั จัดการจะขอมติจากผูถ้ ือหน่วยเกินกึ่งหนึ่งของผูถ้ ือหน่วย และ
ดาเนินการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันตามวิธีการดังต่อไปนี้

28.

(1.1)

ประกาศหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ

(1.2)

ติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริ ษทั จัดการทุกแห่ง และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ

วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุน

28.1 บริ ษทั จัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ณ วัน สุ ด ท้ายของเดื อ นมิ ถุ น ายนและเดื อ นธั น วาคมให้ แ ล้ว เสร็ จ ภายใน 45 วัน นั บ แต่ ว ัน สุ ด ท้ ายของเดื อ นมิ ถุ น ายนและ
เดื อ นธัน วาคม แล้วแต่ กรณี ทั้ง นี้ มู ลค่ าที่ ค านวณได้ดังกล่ าวต้อ งมี ผูด้ ู แลผลประโยชน์ รับ รองว่าการค านวณมู ล ค่าดังกล่ าว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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บริ ษ ัท จัด การจะเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ ยวกับ การประเมิ น ค่ าทรั พ ย์สิน ไปพร้อ มกับ การเปิ ดเผยข้อ มูล ตามวรรคหนึ่ ง
โดยมีรายละเอียดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
28.2 การคานวณและประกาศมูลค่าตามข้อ 28.1 บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังนี้
(1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) ค านวณมู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น เป็ นตัวเลขโดยมี ท ศนิ ย มห้ า ต าแหน่ ง โดยใช้วิธี การปั ด เศษทศนิ ย มตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ห้าทิ้ง
ในกรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เกิ ด ขึ้ นจากการค านวณตามวรรคหนึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะน าผลประโยชน์ น้ ั น
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
28.3 การเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้ อ 28.1 บริ ษัท จัด การจะเปิ ดเผยในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่ างน้ อ ยหนึ่ งฉบั บ และ
ปิ ดประกาศไว้ในที่ เปิ ดเผย ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริ ษ ัท จัด การ และส านัก งานใหญ่ ข องผูด้ ู แ ลผลป ระโยชน์ พร้ อ มทั้ง
เปิ ดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้งั อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากลงทุนด้วย
28.4 ในกรณี ที่ มี เหตุ ก ารณ์ ห รื อการเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นภายหลัง จากวัน ที่ ค านวณตามข้ อ 28.1 อัน มี
ผลกระทบต่อ มูล ค่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ การเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์อย่ างมี นัยสาคัญ บริ ษ ัท จัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 29.3 และหากเหตุการณ์ ห รื อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว
เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปิ ดเผยตามข้อ 29.3 บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวโดยพลัน
28.5 ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะคานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
หรื อรายงานการสอบทานการประเมิ น ค่ าครั้ งล่ าสุ ด แล้วแต่ กรณี เว้น แต่ การค านวณมูล ค่ าทรั พ ย์สิน สุ ท ธิ ของกองทุ น รวม
ครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แล้วแต่กรณี
(2) ทรัพย์สินอื่น บริ ษทั จัดการจะกาหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
29.

การจัดทารายงานให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
29.1 รายงานของกองทุนรวม

บริ ษทั จัดการจะจัดทารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดื อ นนั บ แต่
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
29.2 รายงานการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะจัดส่ งหนังสื อสรุ ปข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิ ทธิ การเช่ าอสัง หาริ มทรั พย์ของกองทุนรวมให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั รวมทั้งจัดให้มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าว
ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสานักงานใหญ่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
หรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ ัน เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสื อสรุ ปข้อมูล
ต้องมีสาระสาคัญตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุ มตั ิให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
แล้ว บริ ษทั จัดการจะจัดส่ งหนังสื อสรุ ปข้อมู ลที่เป็ นสาระสาคัญตามวรรคหนึ่ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแทนการ
จัด ส่ งให้ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้งนี้ ภายในวัน ท าการถัด จากวัน ซื้ อ เช่ า จ าหน่ าย หรื อ โอนสิ ท ธิ การเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข อง
กองทุนรวม หรื อภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
29.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั สร้างไม่เสร็ จ
กรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ บริ ษทั จัดการจะจัดทารายงานความคืบหน้า
ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ และจัดส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยความคืบหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการด้วย
เมื่ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ ว
บริ ษทั จัดการจะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
30.

การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
30.1 บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินจานวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ก่อนที่จะจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
30.2 บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินจานวน 1 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ทุก 2 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินค่าเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ เห็ น ว่ า มี เหตุ ก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ เกิ ด ขึ้ น อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุน
รวมได้รับการแจ้งจากผูด้ ูแลผลประโยชน์

30.3 บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินจานวน 1 รายเพื่อทาการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับแต่
วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุ ดไปแล้ว
30.4 ในการแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อทาการประเมินค่าหรื อทาการสอบทานการประเมินค่า บริ ษทั จัดการ
จะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ งให้ทาการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์
เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้งไม่ได้
31.

32.

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่

30 เดือนมิถุนายน ของทุกปี

วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่

30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
32.1 สิ ทธิในการรับเงินปันผล
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการได้รับเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในโครงการ
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ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีบคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลเฉพาะหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในข้อ 8 หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
32.2 สิ ทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิ ลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ
โดยบริ ษทั จัดการจะทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังนี้
(ก) กรณี การแก้ไขเพิ่มเติมปกติ ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรื อที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสี ยง
(ข) กรณี การแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ทาให้ความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของกองทุนรวม
- การควบรวมกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
- การชาระและรับชาระหนี้ของกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- การเพิ่ ม ค่ าธรรมเนี ย มหรื อค่ าใช้จ่ายมากกว่าร้ อยละ 5 ของค่ าธรรมเนี ยมหรื อ ค่ าใช้จ่ายตามที่ ระบุ ไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม
ต้องได้รับมติของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนที่มาประชุมหรื อที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่ง (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเกิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจานวนเสี ยง
ในการขอมติ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8. หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ”
32.3 สิ ทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริ ษทั จัดการจะจัด
ให้มีผชู ้ าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มีการจาหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ชาระภาระหนี้ สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรื อทรัพย์สินอื่น คืน
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม
32.4 สิ ทธิในการโอนหน่วยลงทุน
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการโอนหน่วยลงทุนได้ตามหัวข้อ “การโอนหน่วยลงทุน”
32.5 สิ ทธิประโยชน์อนื่ ๆ
32.5.1 สิ ทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
32.5.2 สิ ทธิในการออกเสี ยงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของกองทุนรวม
ภายใต้บังคับความในข้อ 8 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมี สิทธิ ลงมติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม ตามที่
กาหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังนี้
(ก) กรณี การขอมติปกติ ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหน่ วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรื อที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสี ยง
(ข) กรณี การขอมติเพื่อทารายการสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
(2) การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(3) การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ่งเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยลงทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง (ในกรณี จดั ประชุม) หรื อด้วยคะแนนเสี ยงรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ออกเสี ยง (ในกรณี ส่งหนังสื อขอมติ)
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่ง (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
32.5.3 สิ ทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ
32.6 การจากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนในการรับเงินปั นผลและการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที่ ถือหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด และการดาเนินการกับเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะ
จัดทาบัญชี และแยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่ นามารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิกกองทุนรวมนั้น
33.

การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ
33.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคาสั่ง
ในกรณี ที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ประกาศกาหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่ องต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข วิ ธี ก ารจัด ตั้ ง และจัด การ และ /หรื อวิ ธี ก ารบริ หารจัด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิ บตั ิ เงื่อนไข หรื อรายละเอียดต่าง ๆ
ฯลฯ บริ ษทั จัดการจะดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามที่กฎเกณฑ์ที่แก้ไขดังกล่าว
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33.2 การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการกรณี อื่น ๆ
(1) ให้บริ ษทั จัดการสามารถแก้ไขเพิ่มเติมโครงการนอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 33.1 ได้โดยได้รับมติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ดังนี้
(ก) กรณี การแก้ไขเพิม่ เติมปกติ ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรื อที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสี ยง
(ข) กรณี การแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ทาให้ความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของกองทุนรวม
- การควบรวมกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
- การชาระและรับชาระหนี้ของกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- การเพิ่ ม ค่าธรรมเนี ยมหรื อ ค่าใช้จ่ายมากกว่ าร้ อ ยละ 5 ของค่าธรรมเนี ยมหรื อ ค่าใช้จ่ายตามที่ ระบุ ไ ว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่มาประชุมหรื อที่ตอบกลับและมีสิทธิ ออกเสี ยง
หรื อโดยได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาสั่ง (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ได้กระทาโดยมีมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น บริ ษทั
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีมติให้แก้ไข
(2) บริ ษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายและ
เปิ ดเผยผ่านสื่ อของตลาดหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้มีมติแก้ไข แล้วแต่กรณี
อนึ่ง บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สาหรับการลงมติใด ๆ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีจดั การ ที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ หรื อ ได้รับ
ความเสี ยหาย หรื อขัด ต่อประโยชน์ ของกองทุ น รวม หรื อมี ผลกระทบต่อสิ ท ธิ ห น้าที่ และความรั บ ผิด ชอบของ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นคู่สัญญาของกองทุนรวม
34.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

บริ ษทั จัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี้
34.1 เมื่อกองทุนรวมมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ทราบเหตุดงั กล่าว
34.2 เมื่อจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 500 ล้านบาท เมื่อคานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุน
รวมในวันทาการถัดไป เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
34.3 เมื่อบริ ษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการ
จัด การกองทุ น รวม เว้น แต่ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จัด การเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ ลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได้ โดยบริ ษทั จัดการได้ดาเนินการตามข้อ 23.4 แล้ว
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34.4 เมื่อได้รับมติโดยเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการบริ หารกองทุนรวมยังไม่ครบ 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนดังกล่าว บริ ษทั
จัดการมีสิทธิเรี ยกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ของปี ล่าสุ ดตามระยะเวลาที่ไม่ครบ 5 ปี
34.5 เมื่อครบอายุโครงการ
35.

การชาระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรื อทรัพย์สินอื่นคืนให้ แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม
เมื่ อเลิ กกองทุน รวมแล้ว บริ ษทั จัดการจะจัดให้ มีผูช้ าระบัญ ชี ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ น ชอบเป็ นผูช้ าระ
บัญชี เพื่อทาหน้าที่จาหน่ ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชาระภาระหนี้ สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้การชาระบัญชี เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เมื่ อชาระบัญชี เสร็ จสิ้ นแล้ว ผูช้ าระบัญชี จะขอจดทะเบี ยนเลิ กกองทุ นรวมต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

36.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี

37.

การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จัด การไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ การดารงความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น และการท า
ประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการจะเปลี่ ยนให้บริ ษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน
ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งคิด
ตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั จัดการรู ้หรื อ ควรรู ้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมี เหตุ
จาเป็ นและสมควร บริ ษ ทั จัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริ ษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถ
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

38.

การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
38.1 เหตุของการจัดประชุม
(1) บริ ษทั จัดการ เรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่ งถือหน่ วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
38.2 องค์ประชุม
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มาประชุมจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทั้งหมด และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่ วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่ง (รวมทั้งที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
38.3 มติผถู ้ ือหน่วยลงทุน (กรณี จดั ประชุม)
(ก) กรณี การขอมติปกติ ต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(ข) กรณี การขอมติเพื่อทารายการสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
(2) การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(3) การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ่งเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เว้น แต่ โครงการหรื อ พระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่ง (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว จะกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น
38.4 มติเวียนแทนการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) กรณี การขอมติปกติ ต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอบ
กลับและมีสิทธิออกเสี ยง
(ข) กรณี การขอมติเพื่อทารายการสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
(2) การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(3) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ่งเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับมติจากผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสี ยงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิออกเสี ยง
เว้น แต่ โครงการหรื อ พระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่ง (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว จะกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น
39.

อื่น ๆ
39.1

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนรวมใช้ บริการบุคคลอื่น
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บริ ษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การอันเนื่องมาจากการใช้บริ การของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
39.1.1 ผลประโยชน์ ตอบแทนที่ รับ ไว้น้ ัน ต้องเป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ มี มู ลค่าในทางเศรษฐกิ จและต้อ งเกี่ ยวกับ บทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
39.1.2 ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั จัดการใช้บริ การของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็ นเพื่อให้
กองทุนรวมได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัด การต้อง
กระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย
อนึ่ ง บริ ษทั จัดการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั จัดการจากบุคคลที่ เป็ นผูใ้ ห้บริ การอัน
เนื่องมาจากการใช้บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็ นเรื่ องที่ไม่พึงกระทา เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผูใ้ ห้บริ การจัดให้แก่บริ ษทั จัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั
จัดการตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี นิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษทั จัดการประกาศไว้ภายในบริ ษทั ซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อาจขอดูแนวทางนี้ได้ ณ ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บัญชีของกองทุนรวมด้วย
39.2

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ให้เป็ นผูด้ ูแล
สภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อทาหน้าที่ซ้ื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
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