
• การลงทุนในหน วยลงทุนมิใช การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู ลงทุนอาจได รับเงินลงทุน
คืนมากกวาหรือ 
น อยกว าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได  

• นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังน้ัน ผูลงทุนจึง
ควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพ
ธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิง
ในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 
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จัดต้ังและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากัด 

เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป 
 
 

มูลคาโครงการ  828,000,000 บาท 
จํานวนหนวย  82,800,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
ระหวางวันที่ 5 – 19 กรกฏาคม 2553 
ในวันและเวลาทาํการถึง 15.30 น. 

 
 

สถานที่ติดตอซ้ือขายหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
ผูสนับสนุนการขายที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แตงต้ัง 

 
 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็นเอ จํากัด 

 
 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมข้ึนโดยใชขอมูล ณ วันที่  25 พฤษภาคม 2553 
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คําจํากัดความ 
 
โครงการ   หมายถึง   โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี 

กองทุนรวม  หมายถึง   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุร ี

การเสนอขาย  หมายถึง  การเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อตามรายละเอียดโครงการ 

หนวยลงทุน  หมายถึง   หนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี 

บริษัทจัดการ  หมายถึง            บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการ 
     ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
     ตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่ 
     เกี่ยวของกําหนด 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  บุคคลตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ 
      สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการ 
     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

การลงทุนครั้งแรก  หมายถึง  การลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก 

การประเมินคา    หมายถึง    การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ของกองทุนรวมเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูล 
ตอประชาชน โดยเปนการประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงตองมีการ 
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน  
เงื่อนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอ่ืนของการใชประโยชน  
รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 

บุคคลที่เก่ียวของ    หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงาน
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิด
     ความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการ
     ปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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คําจํากัดความ 
 

บุคคลที่เกี่ยวของกับ               หมายถึง                 บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ   
บริษัทจัดการ                                                         ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ 
                                                                              จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552  
                                                                              และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

คาเชา   หมายถึง  คาเชาท่ีเรียกเก็บจากผูเชาในการใชพื้นที่อาคาร และอุปกรณสวน 
     ติดตรึงอาคารทั้งหมด 

คาบริการ   หมายถึง  คาบริการในการใชบริการพื้นที่อาคารและอุปกรณสวนติดตรึง 
     ในอาคารทั้งหมด 

ผูเชา   หมายถึง  บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด 

ผูใหเชา   หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย สมุยบุรี 

บริษัทประเมิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความ 
     เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน 
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมิน 
     คาทรัพยสิน (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

การสอบทานการประเมินคา หมายถึง   การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสิน 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซ่ึงระบุรายละเอียดตาง ๆ  
เก่ียวกับการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา โดยมี 
ผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมนิ 

      มูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานดังกลาว 

ที่ปรึกษากองทุนรวม หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน
     หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการ 
     จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น 
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คําจํากัดความ 
 
นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

ผูจองซ้ือทั่วไป  หมายถึง  ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุในหนังสือ 
     ชี้ชวนและมิใชบคุคลดังตอไปนี้ 

)1(  ผูจองซ้ือพิเศษ และ 

(2) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูไดรับสิทธิในอสังหาริมทรัพย     

          ที่ไดมาจากกองทุนรวม 

ผูจองซื้อพิเศษ หมายถึง ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนพิเศษ 
  กวาผูจองซื้อทั่วไป ซ่ึงไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)  ธนาคารพาณิชย 

(2)  บริษัทหลักทรัพยเพ่ือการจัดการทรัพยสินของตนเอง 

(3)  บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 

(4)  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ 

      งบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(5)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(6)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(7)  กองทุนประกันสังคม 

(8)  กองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     

(9)  สภากาชาดไทย 

(10)  มูลนิธิเพ่ือสาธารณะประโยชน 

(11)  สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ 

(12)  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

(13)  กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขายหนวย 

        ลงทุนแกผูลงทุนเปนการทั่วไป 

(14)  ผูลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (1) – (7) 

 (15)  ผูลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

ผูจัดการกองทุนรวม หมายถึง  ผูท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย 
อสังหาริมทรัพย    หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย 
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คําจํากัดความ 
 

ผูจัดการกองทุน  หมายถึง  ผูท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย ทรัพยสิน 
     อ่ืนใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ 
     การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน หมายถึง  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย 
     หลักทรัพยและผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
     การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการดูแล  
     ผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
     ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของกําหนด 

ผูถือหนวยลงทุน  หมายถึง  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหาร
     หรือจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุน
     ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย  
     และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

เจาของอสังหาริมทรัพย หมายถึง  บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด 

ทรัพยสิน   หมายถึง  ทรัพยสินทั้งหมดซึ่งกองทุนรวมลงทุนซ่ึงรวมถึงทรัพยสินท่ีกองทุน 
     รวมลงทุนครั้งแรก 

ทรัพยสินที่กองทุนรวม หมายถึง  ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนแตละโครงการ ตามรายละเอียดท่ี 
ลงทุนครั้งแรก    กําหนดในขอ 4.1 ของรายละเอียดโครงการฉบับนี้ 

ผูลงทุนตางดาว  หมายถึง  ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือน 
     คนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
     แลวแตกรณี 

ผูสนับสนุนการขาย หมายถึง  นิติบุคคลซึ่งเปนตัวแทนการขายในการขายหนวยลงทุนที่ไดรับการหนวย
ลงทุน     แตงตั้งโดยบริษทัจัดการ 

ผูสนับสนุนการขาย หมายถึง  นิติบุคคลซึ่งเปนตัวแทนการขายในการขายหนวยลงทุนที่ไดรับการหนวย
ลงทุน     แตงตั้งโดยบริษทัจัดการ 
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คําจํากัดความ 
 
ภาระผูกพัน  หมายถึง  การจํานอง ภาระติดพัน การจํานํา ภาระจํายอม สิทธิยึดหนวงสิทธิ 
     ในการขอใหปฏิบัติตามสัญญา สิทธิในการไดรับสิทธิในการลงทุนกอน 
     บุคคลภายนอก สิทธิในการเลือกซ้ือกอน หรือสิทธิประโยชนที่มี 
     หลักประกันทุกประเภท รวมถึงแตไมจํากดัเพียงขอจํากัดการโอน 
     กรรมสิทธิ์หรือสิทธิยึดหนวง 
รายละเอียดโครงการ หมายถึง  รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี 

วันทําการ  หมายถึง  วันทําการของบริษัทจัดการ 

วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน หมายถึง  วันท่ีกองทุนรวมไดจดทะเบียนการซื้อทรัพยสินและรับโอน 
ครั้งแรก     กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนครั้งแรกโดยชอบดวย  
     กฎหมายเสร็จสมบูรณ 

วันที่รับหนวยลงทุนเปน หมายถึง  วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
หลักทรัพยจดทะเบียน 

วันปดสมุดทะเบียน หมายถึง  วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิและ 
     หนาที่ของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอียดโครงการ 

หนังสือชี้ชวน  หมายถึง  หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
     สมุยบุรี 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สํานักงาน หรือ     หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ตลาดหลักทรัพย   หมายถึง   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ช่ือบริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

ที่อยู   เลขที่ 44 ชั้น 16 ถนนหลังสวน 
   แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  

หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัทจัดการ  ที่อยู  บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรแกผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัทจัดการ ท่ีอยู  ของบริษัทจัดการ จะไมทําใหมีการแกไข
เปล่ียนแปลงโครงการ 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

 1.1  ชื่อโครงการ (ไทย)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี 

     1.2  ชื่อโครงการ (อังกฤษ)  Samui Buri Property Fund 

 1.3 ชื่อยอ   SBPF 

 1.4 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

       โดยบริษัทจดัการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
     เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

 1.5 ลักษณะโครงการ  ระบุเฉพาะเจาะจง     

 1.6 ประเภทการลงทุน  อสังหาริมทรัพย          

 1.7 อายุโครงการ     ไมกําหนดอายุโครงการ 
                                  

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  
 และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

 2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ     ไมเกิน                   828,000,000           บาท    

            2.2 จํานวนหนวยลงทุน   ไมเกิน   82,800,000            หนวย 

 2.3   มูลคาท่ีตราไวตอหนวยลงทุน                   10                          บาท 

2.4 ประเภทหนวยลงทุน            ระบุชื่อผูถือ 

2.5   การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

  (1)  จํานวนเงินทุนที่เสนอขาย                               828           ลานบาท 

  (2) จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย    82,800,000         หนวย 

  (3) ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย      10       บาท 

  (4)    มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ                              10,000  บาท 
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3.   วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม  

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย และ
เนนการลงทุนระยะยาวในโครงการที่สรางผลตอบแทนตอเนื่อง โดยการซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสิน
ตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื ่อ
ประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพยสินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพยอ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอ่ืนใด ตามกําหนดกฎหมายหลักทรัพย 
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

4.   นโยบายลงทุน  

4.1  การลงทุนคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุน  โดยเขาซ้ือโครงการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1.1 ขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 

ลักษณะทรัพยสินและรายละเอียดที่ตั้งโรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอรท เปนโรงแรมขนาด 88 หอง ตั้งอยูบนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 10775,10779 และ น.ส.3ก. เลขที่ 1274,1275 และ 2035 มีเน้ือที่ประมาณ 13 ไร 0 งาน 27 ตารางวา 
ตั้งอยูที่ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหนาพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ในการประกอบธุรกิจกิจการ
โรงแรม(ยกเวน ในสวนของสปอรตคลับ)   

โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอรท มีเนื้อที่ใชสอยในอาคาร ประมาณ 15,772.86  ตารางเมตร ติดชายหาดแมน้ํา กวาง 
65 เมตร มีส่ิงอํานวยความสะดวก สระวายนํ้า หองอาหาร สปอรตคลับ(กําลังดําเนินการกอสราง) ไวบริการ
นักทองเที่ยวที่มาพัก รวมถึงที่จอดรถยนตซ่ึงรองรับรถยนตไดประมาณ 80 คัน 

รายละเอียดหองพักของโรงแรม  

ลําดับ ลักษณะหอง จํานวน/หอง 
1. เดอรลุค 48 
2. เดอรลุค พูล  12 
3. สมุย พูล วิลลา 14 
4. บุรี พูล วิลลา 14 
 รวม 88 
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การตกแตงของโรงแรมเปนลักษณะสถาปตยทรงไทยประยุกต  เพื่อสรางบรรยากาศในการพักผอนของนักทองเที่ยว 
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาวทั่วไปคือ เคร่ืองปรับอากาศ น้ําอุน-เย็น 
อางอาบน้ํา โทรทัศน ตูเย็น ระบบอินเตอรเน็ทไวรเรสไรสาย  

สวนหองพักแบบวิลลาประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนหองพักปกติ แตเพิ่มในสวนของหองรับแขก อาง
อาบน้ําจากุชชี่ สระวายน้ําสวนตัวหนาหองพัก 

ในสวนกลางของโรงแรมยังมีการตกแตงล็อบบี้สไตลไทยประยุกต และในสวนตาง ๆ ของโรงแรมมีการจัดสวนหยอม
ดวยตนไมนานาชนิดเพื่อสรางความรมร่ืนใหกับภายในโครงการ ประกอบกับทางโรงแรมมีพื้นที่ติดชายหาด และมีที่
นั่งสําหรับเลนน้ําทะเลและอาบแดดสําหรับนักทองเที่ยวไวคอยบริการรวมทั้งสระวายน้ําขนาดใหญพรอมหองฟต     
เนสที่มีอุปกรณออกกําลังกายพรอมสรรพซึ่งอยูติดกับชายหาดดวย  และภัตตาคารซึ่งมีไวบริการกับแขกที่มาพัก 

นอกจากนี้ทางโรงแรม มีหองประชุมสัมมนาไวคอยบริการ จํานวน 3 หอง เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา 
ทั้งบริษัทเอกชน และหนวยงานราชการที่มีความตองการในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ ดวยสถานที่ที่มีความ
สะดวกและทันสมัยดวยอุปกรณ 
และประมาณเดือนเมษายน 2553  ในสวนของสปอรตคลับที่ทางโรงแรมฯกําลังดําเนินการกอสรางอยู ประกอบดวย 
สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล และสนามมินิกอลฟ  เพื่อเปนการสรางกิจกรรมสําหรับ
นักทองเที่ยวที่มาพักกับทางโรงแรมฯ ก็จะพรอมเปดใหบริการ 

เนื่องจากที่ดินในสวนของสปอรตคลับเปนที่ดินเชากับบุคคลอ่ืนโดยมีสัญญาเชา 20 ป สิ้นสุด 2 เมษายน 2570 (เชาโดย
บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด) ทางกองทุนรวมไมไดลงทุนในที่ดินสวนนี้ และหากกรณีมีการเปลี่ยนผูเชาทรัพย 
และ/หรือไมมีการเชาที่ดินในสวนสปอรตคลับนี้ ทางบริษัทจัดการเห็นวาไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได
ของโรงแรม เนื่องจากเปนสวนที่เปดใหใชบริการฟรีประกอบกับที่ดินในสวนของสปอรตคลับมิไดเกี่ยวของกับสวน
ของทางเขาออก อาคารโรงแรม และในสวนติดหาดแตอยางใด รวมทั้งการพิจารณาการเขาพักโรงแรมของลูกคาสวน
ใหญจะดูที่ความสะดวกดานการเดินทาง และทําเลที่ติดกับทะเล  (รายละเอียดตามผัง)  

 

ผังที่ดินของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 

 
 หมายเหต ุ พ้ืนที่ในสวนแรเงา คือที่ต้ังของสปอรตคลับ 
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รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอรท มีระบบสาธารณูปโภคหลัก ซ่ึงประกอบดวย ไฟฟา น้ําประปา ทอระบายน้ํา 
โทรศัพท ระบบปรับอากาศ ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
สุขาภิบาล และระบบสายอากาศโทรทัศนวงจรปด   

แผนที่ตั้งโรงแรม  สมุยบุรี บีช รีสอรท 
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4.1.2 โครงสรางรายได 

ในการลงทุนครั้งแรกโรงแรม  สมุยบุรี บีช  รีสอรท ไดลงนามแตงตั้งใหกลุมแอคคอร เขามาบริหารโดยลง
นามในสัญญาเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 ระยะเวลาตามสัญญา 10 ป โดยใชแบรนด“เมอรเคียว” (ตอมาได
ยกเลิกสัญญาบริหารโรงแรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และบริษัท รีโซเทล กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ไดเขามาบริหารโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ตอจนถึงปจจุบัน) โดยไดปรับปรุงโรงแรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ทางผูบริหารกําหนด ผูประเมินไดประมาณการรายไดของโรงแรมหลังจากกลุมแอคคอรเขามา
บริหาร ดังตอไปนี้  

ประมาณการโดย 

บริษัท อินเตอร แฟร แอนด  
คอนซัลแทนท จํากัด 

2553 2554 2555 2556 2557 

อัตราการเขาพัก 65% 66.63% 68.29% 70% 71.75% 

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

รายไดคาหองพัก (ลานบาท) 167.02 176.35 186.17 196.55 207.50 

รายไดอ่ืนๆ 65.81 69.47 73.35 77.43 81.76 

หัก คาใชจาย (ลานบาท) (158.97) (172.70) (182.29) (193.51) (204.27) 

กําไรกอนหักภาษี ( ลานบาท) 73.86 73.11 77.23 80.47 84.99 
* เน่ืองจากทางบริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด ไดใชวิธีการประเมินหลัก เปนแบบวิธีตนทุน จึงมิไดนําตารางของทาง 
 บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด มาประกอบ 
** รายไดของกองทุนอาจแตกตางจากกําไรกอนหักภาษีตามรายงานการประเมินคาเน่ืองจากสัญญาจัดหาประโยชนของ 

 กองทุนฯ มีขอจํากัดบางประการ (รายละเอียดตามขอ 4.2 ข) 

4.1.3 มูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 
ก. มูลคาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกรวมเปนวงเงินทั้งส้ิน 828,000,000 บาท เพื่อเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง พรอมทั้งระบบสาธารณูปโภค   เฟอรนิเจอรและอุปกรณในการ
ประกอบกิจการโรงแรม   

ข.   ราคาประเมินทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน 2  ราย ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

ราคาซื้อขายที่ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคในโครงการมีรายละเอียดการประเมินราคา  ดังน้ี  

บริษัท อินเตอร แฟร แอนด คอนซลัแทนท จํากัด บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด 

ราคา (บาท) วันทีป่ระเมิน ราคา (บาท) วันทีป่ระเมิน 

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

ตามวิธีรายได ตามวิธีตนทนุ 

 ราคาประเมินของ  บริษทั อินเตอร แฟรฯ จํากัด  ถาปรับตามสัญญาจัดหาประโยชน ซึ่งกองทุนจะไมไดรับรายได
ทั้งหมดของโรงแรมฯ จะทําใหราคาประเมินลดลงเปน 732,330,000 บาท  (สัญญาจัดหาประโยชนที่กองทนุรวม ทํากบั 
ผูเชา มีระยะเวลา 15 ป) 
 ราคาประเมินของบริษัท โปรแอพไพรซัลจํากดั หากไมรวมทรัพยสนิในสวนของสปอรตคลับ ราคาประเมินจะลดลง 
เปน 869,863,500 บาท 
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ใหเชา 

จายคาเชา ลงทนุ 

เงินปนผล 

 ขาย 

 กองทุนรวมจะซื้อทรัพยในราคา 828,000,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินตํ่าสุด (บริษทั อินเตอร แฟรฯ 
จํากัด ปรับตามสญัญาจัดหาประโยชน) รอยละ 13.06 

4.1.4 การจัดหาผลประโยชนในการลงทุน 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เปนการลงทุนโดยการซ้ือที่ดินพรอมอาคารโรงแรม สมุยบุรี บีช  
รีสอรท และระบบสาธารณูปโภคที่ใชประกอบกิจการโรงแรมทั้งหมด จาก บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด  
ซ่ึงเปนเจาของทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุนครั้งแรก โดยกองทุนรวมจะดําเนินการจดทะเบียนซ้ือขายที่ดินและ
อาคารดังกลาวตอสํานักงานที่ดินที่เก่ียวของและจะนําที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคดังกลาวใหเชาแก
บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด   (”ผูเชา”) เพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชนประกอบกจิการโรงแรมตอไป และ
จายคาเชาใหแก กองทุนรวมตอไป รายละเอียดของการลงทุนในทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนครั้งแรกในขอ 
4.1.1 และการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมการลงทุนและการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

4.2 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของของกองทุนรวม 

ก. สัญญาที่เกี่ยวของกับการลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม 

 สรุปสาระสําคัญของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี (“ผูจะซื้อ” หรือ “กองทุนรวม”)  บริษัท สมุยบุรี 
บีช  รีสอรท จํากัด (“ผูจะขาย”)หรือ “บริษัท”) 

ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 

ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ประกอบดวย 

1. ที่ดินโฉนด เลขที่ 10775 และ10779 และ ที่ดิน นส.3ก. เลขที่ 1274, 1275 และ 
2035 ตั้งอยู ณ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหนาพระลาน ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี  

2. อาคาร สิ่งปลูกสราง ทั้งหมดซึ่งไดปลูกสรางในที่ดินตามขอ 1. รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคที่ใชในการประกอบธุรกิจโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 

3. เฟอรนิเจอร เคร่ืองมือ และอุปกรณ เพื่อใชในการดําเนินการกิจการ โรงแรม 
สมุยบุรี บีช รีสอรท 

 *  หมายเหตุ   ไมรวมพื้นที่ในสวนของสปอรตคลับ 

บริษัท สมุยบุรี บชี รีสอรท 
จํากัด 

(เจาของทรัพย) 

โรงแรม สมุยบุรี บีช 
รีสอรท 

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย 

ผูลงทนุ 
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เงื่อนไขบังคับกอน ใหสัญญาฉบับนี้เร่ิมมีผลใชบังคับเมื่อเหตุการณและเงื่อนไขตาง ๆ ดังตอไปนี้เกิดขึ้น
โดยสมบูรณ  

1. ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกไมไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญนับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก 

2. คํารับรองและรับประกันของ ผูจะขาย ตามที่กําหนดในสวนของคํารับรอง
และรับประกันของผูจะขาย มีความถูกตอง ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก  

การโอนกรรมสิทธ์ิ  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ และการสง
มอบการครอบครอง 

1. คูสัญญาตกลงจะนําสัญญาฉบับนี้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาที่ ณ 
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันที่
กองทุนรวมไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยใหถือวาวันที่การจดทะเบียนดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
เปนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

2. ผู จ ะข ายตกลงโอนกรรมสิ ท ธ์ิ และส งมอบก ารครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกใหแกกองทุนรวมและ
กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธ์ิและรับมอบการครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกจากผูจะขายตามสภาพที่
เปนอยู ณ ขณะนั้น  

 “สภาพที่เปนอยู” หมายถึง สภาพที่เปนอยูของอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพการใชงาน
โดยทั่วไปของทรัพยนั้น ๆ  

 คูสัญญาตกลงใหถือวาการสงมอบการครอบครองดังกลาวมีผลสมบูรณ
ทันทีที่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณตามกฎหมาย (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) 

3. ใหผูจะซื้อเปนผูมีสิทธิในการไดรับประโยชน สิทธิและหนาที่ตางๆ จาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินที่จะซื้อจะขายซึ่งเกิดขึ้นนับจากเวลา 24.00 น. 
ของวันกอนวันโอนกรรมสิทธ์ิ (“กําหนดเวลาที่ไดสิทธิประโยชน”)  

 ใหผูจะขายเปนผูมีสิทธิในการไดรับประโยชน สิทธิและหนาที่ตางๆ จาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินที่จะซื้อจะขายซึ่งเกิดขึ้นกอนกําหนดเวลาที่ได
สิทธิประโยชน 

ผูจะขายตกลงดําเนินการใด  ๆ เพื่อสงมอบตนฉบับเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในวันโอนกรรมสิทธ์ิ และสงมอบ
ตนฉบับเอกสารที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน เชนใบอนุญาตกอสราง แบบแปลนอาคาร
สํานักงาน  หนังสือบอกกลาวแจงการโอนกรรมสิทธ์ิที่มีถึงคูสัญญาและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของของผูจะขาย เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงสัญญาเชากับ
ผูเชารายยอยทั้งหมด และโอนเงินประกันการเชาตามจํานวนที่กําหนดในสัญญาเชา
ดังกลาว (หากมี) ใหแกกองทุนรวมจนครบถวนทันที   
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คาตอบแทนการโอน
กรรมสิทธ์ิ 

828,000,000 บาท โดยผูจะซื้อตองชําระใหครบถวนในวันที่ไดจดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ  สํานักงานที่ดิน   
สุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย (“วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก”)   

 

การรับรองและรบัประกัน
ของผูจะขาย 

ในวันทําสัญญา และวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก ผูจะขายตกลงใหคํารับรอง
และรับประกันแกกองทุนรวม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูจะขายมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตอยางครบถวนจากหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงการกอสราง 
การเปดใชงานและใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยางสมบูรณอยูใน
วันที่ทําสัญญา 

 ผูจะขายมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตใบอนุญาตหรือการไดรับอนุญาตที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  

 ผูจะขายมิไดดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลใหใบอนุญาต และ/หรือการไดรับ
อนุญาตที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกถูกระงับ ยกเลิก 
หรือเพิกถอน 

2. ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกผูจะขายเปนผูมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก และทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไมอยู
ภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระผูกพันใด ๆ  

 

การเลิกสัญญาหรือเหตุ
แหงการบอกเลิกสัญญา 

เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนการเลิกสัญญา
หรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญาของคูสัญญาที่เกี่ยวของ 

1. ใหถือวาคูสัญญาตกเปนผูผิดสัญญา  หากในระยะเวลาใด  ๆ  กอนวันที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือ
ผิดคํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้  และสงผลใหกองทุนรวม
ไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไดตาม
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้   

2. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญารวมกันเปนลายลักษณอักษร  

3. ในระยะเวลากอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนครั้งแรกไดรับความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ 

4. กองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิไดภายใน 30 วันนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

5. สัญญาจะซื้อจะขายนี้ระงับสิ้นลง 

 

 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี            14 

 

ภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม 

ผูจะขายตกลงจะรบัผดิชอบคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดมี
ข้ึนอันเนื่องจากการโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพยสินที่จะซือ้จะขายทั้งหมด  

คาปรับ บรรดาหนี้สินใด ๆ ที่คูสัญญาฝายใดมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาจะซื้อจะขาย หาก
คูสัญญาฝายนั้นผิดนัดชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิคิดคาปรับ ในอัตราเทากับ
อัตราดอกเบี้ย ไมเกินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  หรือในอัตรารอยละ 15 ตอป 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา จากจํานวนหนี้คางชําระนั้น ๆ จนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้น 

 

ข. สัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก 
 สัญญาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี (“ผูใหเชา” หรือ “กองทุนรวม”) 

บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด  (“ผูเชา”) 

ทรัพยสนิที่จะเชา โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท  

ซึ่งประกอบดวย 

(1) ที่ดินโฉนด เลขที่ 10775,10779 และที่ดินนส.3ก. เลขที่ 1274, 1275 และ 2035  
ตั้งอยู ณ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหนาพระลาน ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี พรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว 

(2) ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับอาคารโรงแรมซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของผูใหเชา
ซึ่งไดติดตั้งและใชงานอยูในอาคารที่เชาในวันจะทะเบียนการเชา 

(3) เฟอรนิเจอร เคร่ืองมือ และอุปกรณ เพื่อใชในการดําเนินการกิจการ โรงแรม 
สมุยบุรี บีช รีสอรท 

 

ระยะเวลาการเชา สัญญาเชาฉบับนี้มีระยะเวลาการเชา 15  ป โดยผูเชามีสิทธิขอตออายุสัญญาเชาออกไป
อีกครั้งละ 3 ป โดยผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนากอนสัญญาเชาครบ
กําหนด 1 ป ทั้งนี้การตออายุสัญญาเชาออกไปนั้น ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผุใหเชา และ
ขอตกลงเรื่องคาเชาระหวางผูเชาและผูใหเชา โดยผูเชาตองดําเนินการจดทะเบียนการ
เชา และคาจดทะเบียนการเชาผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบ  ทั้งนี้ ผูใหเชาจะดําเนินการ
ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของผูใหเชาโดยไมชักชา 

หากผูเชาผิดสัญญาในขอนี้ ผู เชาตกลงและรับทราบวากองทุนรวมมีสิทธิเรียก
คาเสียหายในสวนของคาเชาที่คาดวาจะไดรับภายใตสัญญาฉบับนี้ (คาเชาตลอด 15 ป)  

 

* ในสัญญาระบุทางผูเชาจะนําพื้นที่ในสปอรตคลับ ที่ทางผูเชาไดดําเนินการเชากับ
บุคคลภายนอกมาใชประโยชนในกิจการโรงแรมตลอดอายุสัญญาเชา 
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คาเชา (ชําระรายป) ก) ปที่ 1  
คาเชาคงที่ในอัตรา 62.00 ลานบาทตอป คํ้าประกันดวยหนังสือคํ้าประกันออก
โดยธนาคารพาณิชย  โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 62.00 ลานบาท ตอ
อายุแบบปตอป  ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 1  

ข) ปที่ 2 
คาเชาคงที่ในอัตรา 64.00 ลานบาทตอป คํ้าประกนัดวยหนังสือคํ้าประกันออก
โดยธนาคารพาณชิย โดยกําหนดวงเงินคํ้าประกันไมต่ํากวา 64.00 ลานบาท ตอ
อายุแบบปตอป ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 2 

ค) ปที่ 3 
คาเชาคงที่ในอัตรา 66.00 ลานบาทตอป คํ้าประกนัดวยหนังสือคํ้าประกันออก
โดยธนาคารพาณชิย  โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 66.00 ลานบาท ตอ
อายุแบบปตอป ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 3 

ง) ปที่ 4 – ปที่ 5  
คาเชาคงที่ในอัตรา 67.00 ลานบาทตอป คํ้าประกันดวยหนังสือคํ้าประกันออก
โดยธนาคารพาณิชย  โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันแตละปไมต่ํากวา 67.00  ลาน
บาท  ตออายุทุก 1 ป 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 4 -  ปที่ 5 

อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการคํ้าประกันสวนตัวและนิติ
บุคคลตามหนังสือช้ีชวนฉบับเดิม ก็ตอเม่ือผูเชาไดวางหลักประกันหนังสือคํ้า
ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย เพื่อประกันการปฎิบัติตามสัญญาเชา โดย
ขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหนังสือคํ้าประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 
ป 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป สําหรับปที่ 4 เรียบรอยแลว 

จ) ปที่ 6  เปนตนไปจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาผูเชา 

รายไดคาเชาตอปของกองทุนรวมกอนหักคาใชจายกองทุนรวมจะถูกกําหนดโดย
สูตรดังตอไปนี้ 

              คาเชาคงที่                        +                    คาเชาแปรผัน 

      58 ลานบาทตอปประกัน                        (*กําไรขั้นตนของผูเชา – คาเชาคงที)่ x 60% 
           โดยผูคํ้าประกนั 
* กําไรข้ันตนของผูเชา = รายไดจากกิจการโรงแรม – คาใชจายของผูเชา  
ถากําไรขั้นตนนอยกวาคาเชาคงที่ กองทุนรวมจะไมไดรับคาเชาแปรผนั 

ทั้งนี้ สําหรับการเชาในชวงปที่ 6 – ปที่ 15 ผูเชาตกลงคํ้าประกันดวยหนังสือ
สัญญาค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันแตละป
ไมต่ํากวา 58.00 ลานบาท ตออายุทุก 1 ป 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเชา
ในชวงปที่ 6 – ปที่ 15  
 
อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการคํ้าประกันสวนตัวและนิติ
บุคคลตามหนังสือช้ีชวนฉบับเดิม ก็ตอเม่ือผูเชาไดวางหลักประกันหนังสือคํ้า
ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย เพื่อประกันการปฎิบัติตามสัญญาเชา โดย
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ขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหนังสือคํ้าประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 
ป 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป สําหรับปที่ 4 เรียบรอยแลว 

ภาษี ผูเชาจะเปนผูชําระภาระคาภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และภาษีอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับอาคาร รวมถึง ภาษีที่เกี่ยวกับที่ดินที่เกี่ยวของกับการเชาทรัพยสินที่เชาตลอด
ระยะเวลาการเชา 

การโอนสิทธิการเชาและ
การใหเชาชวง 

 
 

(1) ตลอดอายุของสัญญาเชาฉบับนี้ ผูเชาจะไมโอนสิทธิ และ/หรือหนาที่ภายใต
สัญญาเชาฉบับนี้ใหแกบุคคลอ่ืนใด โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจาก
กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

(2) ตลอดอายุของสัญญาเชาฉบับนี้ ผูเชาจะไมดําเนินการใหใชหรือใหเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญแก
บุคคลอ่ืนเพื่อใชในการประกอบกิจการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ทั้งนี้ เวน
แตจะไดรับความยินยอม จากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

การประกนัภัย ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชากองทุนรวมจะจัดใหมีการเอาประกันความเสี่ยงภัย 
(Property All Risks) และประกันความเสี่ยงภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption) และประกันภัยความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) บริษัท 
สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด ในฐานะผูเชาทรัพยสินจากกองทุนรวม จะทําการประกัน
ในทรัพยสินที่เชา ในสวนที่กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยางเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจโรงแรมและลักษณะการ
บริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยพึงกระทํา เพื่อคุมครองถึง
ความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแกทรัพยสินที่เชาโดยตองระบุชื่อกองทุนรวมเปนผูรับ
ประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยสินที่เชา โดยผูเชาตองเปน
ผูรับภาระคาใชจายเอง  
 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดผิดสัญญา 

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูเชา 
 ในกรณีที่ผูเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาเชานี้ 

หรือคํารับรอง โดยและผูเชาไมสามารถดําเนินการแกไขเหตุฝาฝนดังกลาว 
และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลง
กัน เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูเชาผิดนัดการชําระคาเชา 
ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ทันที
เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย 

 ในกรณีที่ผูเชา และ/หรือผูคํ้าประกันสวนตัว ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือ
ถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี 
หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูเชา ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูเชา ใน
การชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญาเชานี้ 

 ในกรณีที่ผู เชาไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนซึ่งทําให
กองทุนรวมไมสามารถหาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ
หรือทาํใหผูเชารายใหมไมสามารถหาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยาง
มีนัยสําคัญ 
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 มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทผูเชา และ/หรือ ผูคํ้าประกัน
นิติบุคคล 2 รายไมวาในระดับผูถือหุนหรือระดับการจัดการซึ่งรวมถึงการ
แตงตั้งถอดถอนประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายการเงิน 
(Chief Financial Officer) หรือผูจัดการทั่วไป (General Manager) โดย
ไมไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

 การที่ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด ในฐานะคูสัญญาของ สัญญาจะซื้อ
จะขายอสังหาริมทรัพย สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย และสัญญาตกลง
กระทําการ  ไมปฏิบั ติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย หรือสัญญาตกลงกระทําการ
หรือผิดคํารับรองที่กําหนดไวในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย 
สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยหรือสัญญาตกลงกระทําการ 

(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทุนรวม 

ในกรณีที่กองทุนรวม ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสาํคัญตาม
หนาที่ของกองทุนรวมที่ระบุไวในสัญญาเชานี้ หรือผิดคํารับรองที่เปน
สาระสําคัญตามทีใ่หไวในสัญญาเชานี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการ
แกไข และปฏิบัตใิหถูกตองตามสญัญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลง
กัน เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากกรณีดังตอไปนี้ 

 

เหตุสิ้นสดุของสัญญาเชา (1) หากผูใหเชาผิดนดัผิดสัญญาหรือตกเปนผูผดิคํารับรองตามรายละเอียดที่กําหนด
ภายใตสัญญาฉบับนี้  และไมดําเนนิการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปน
ลายลักษณอักษร หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน ผูเชามีสทิธิ
บอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี ้

(2) หากผูเชาไมปฏิบตัิตามสัญญาในสวนที่เก่ียวกับหนาที่ในการดาํเนินการตาง ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือการดําเนินการตาง ๆ กับหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ และไมดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถงึเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปนลายลักษณ
อักษร ผูใหเชามีสทิธิบอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี ้

(3) หากเกิดกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาสัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลทันที 

(ก) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาและไมมีการตออายุสัญญาเชา 
(ข) เม่ือคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ 
(ค) ทรัพยสนิที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน

หรือกฎหมายอื่นๆ โดยกองทุนรวมมีความเห็นวาเหตุการณดังกลาวมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของโครงการอยางมีนัยสําคัญ และไมสามารถ
แกไข เยียวยาเหตุดังกลาวได หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของโครงการได 

ทั้งนี้ กรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ดวยเหตุตามที่ระบุไวในขอ (3) (ข) หรือ 
(3) (ค) คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย เวนแตตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

(4) ในกรณีที่สัญญาบริหารโรงแรมฯ สิ้นสุด หรือยกเลิกกอนหมดสัญญาดวยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม กองทุนรวมสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชากับผูเชา โดยที่กองทุน
รวมไมตองจายคาชดเชยใดๆ ใหแกผูเชา หรือหากกองทุนรวมเลือกที่จะไม
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ยกเลิกสัญญาเชา ผูเชามีหนาที่ในการดําเนินการหาผูบริหารโรงแรมฯ รายใหม
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ผูบริหารโรงแรมฯและเงื่อนไขในสัญญาบริหารโรงแรมฯ 
ดังกลาวจะตองเปนที่ยอมรับไดของกองทุนรวม 

 

ผลของการผิดนดัหรือผล
จากการเลิกสัญญา 

1.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ (1) หรือ (2) ของเหตุสิ้นสุดของสัญญา

เชาตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาฝายที่มิไดผิดสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดย
แจงใหคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 
30 วัน หากเปนกรณีผูเชาผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรองคาเชาคางชําระ 

(หากมี) และคาเสียหายตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากผูเชาไดอีกสวนหนึ่ง
ดวย 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (3) หรือ (4) ของสัญญาฉบับนี้ ให

ถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง 

 3 เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงในกรณีใดๆ ผูเชาจะดําเนินการสงมอบทรัพยที่

เชาคืนใหแกกองทุนรวมในสภาพของทรัพยที่เชาในขณะนั้นตามที่ไดรับการ
บํารุงรักษาตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ 

4 ในกรณีที่คูสัญญาไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดขางตน 
ผูเชายังคงมีหนาที่ภายใตสัญญาฉบับนี้และสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชา
จนกวาจะครบกําหนดตามระยะเวลาที่คูสัญญากําหนดในหนังสือบอกกลาว 

 

ค. ขอตกลงกระทําการเกี่ยวกับการเชาโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี (“กองทุนรวม”) 

 บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด  (“บริษัท”) 

ขอตกลงเกี่ยวกับการเชา บริษัทตกลงและรับรองตอกองทุนรวมวาบริษัทจะดําเนินการเชาโรงแรม สมุยบุรี บีช 
รีสอรท เปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 ป นับจากวันที่เริ่มระยะเวลาการเชาโดยใหมี
เงื่อนไขในการเชาเชนเดียวกันกับหรือไมดอยไปกวาเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในสัญญา
เชาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกระหวางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุย
บุรี และบริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด ซึ่งมีสาระสําคัญตามที่กําหนดในขอ 4.2 ข 

ทั้งนี้ บริษัทอาจเขาเปนผูเชาทรัพยสินดังกลาวเองหรือกําหนดใหนิติบุคคลอ่ืนที่
กองทุนรวมเห็นชอบเขาเปนผูเชาทรัพยสินก็ได 

ขอตกลงเกี่ยวกับ
คาเสียหาย 

บริษัทตกลงกับกองทุนรวมวาหากบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาของขอตกลงกระทําการ
ฉบับนี้ บริษัทจะชําระคาเสียหายใหกองทุนรวมในจํานวนที่ไมนอยกวาอัตราคาเชา
และ/หรือคาตอบแทนใดๆ ที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับ หากมีการนําโรงแรม สมุย
บุรี บีช รีสอรท ใหเชาตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนคร้ัง
แรกระหวางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี และบริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท 
จํากัด เปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 ป นับจากวันที่เริ่มระยะเวลาการเชา 
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4.3 จุดเดนในการลงทุน 

 บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนมีความนาสนใจดังนี้ 

ก.  เปนการลงทุนในกรรมสิทธ์ิของทรัพยสินที่ลงทุน (Freehold Asset) ซึ่งใชประโยชนได อยางไมมี 
 กําหนดเวลา 

 กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสินโดยรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมด (Freehold Asset) ซ่ึงจะทําให
กองทุนรวมมีสิทธิในการครอบครองและใชประโยชนอยางไมมีกําหนดเวลา ซ่ึงแตกตางจากการลงทุนใน
สิทธิการเชาที่มีกําหนดระยะเวลาอันจํากัด นอกจากนี้ กองทุนรวมยังอาจมีโอกาสไดรับกําไรจากการขาย
ทรัพยสินดังกลาวออกไปไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนหากราคาทรัพยสินมีมูลคาเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ข. โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท เปนโรงแรมคุณภาพระดับ 4 ดาว ภายใตการบริหารงานของ รีโซเทล กรุป 

 โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท มีการบริหารงานภายใตสัญญาบริหารจัดการกับ บริษัท รีโซเทล กรุป อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (บริษัทในเครือ ของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท )  มีโรงแรมอยูภายใตการบริหารงาน  
โดยมีจํานวน 4 แหงบนเกาะสมุย มีผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณในการบริหาร และการจัดการ
โรงแรมมานานกวา 10 ป มีฐานพนักงานที่มีความรูความสามารถในธุรกิจโรงแรม 

 ในปจจุบันบริษัท รีโซเทล กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดจัดสงทีมงานเขามาทําการบริหารโรงแรมฯ 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายของแผนธุรกิจที่วางไว  โดยทีมงานของบริษัท รีโซเทล 
กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีจํานวน 4 คนซึ่งแตละคนไดเขามาควบคุมและบริหารในสวนที่สําคัญของ
องคกรโรงแรมฯ คือ ในตําแหนง ผูจัดการทั่วไป 1 คน และผูจัดการโรงแรมฯ เพื่อดําเนินงานดานการ
บริหารโรงแรมฯ วางระบบการดําเนินงาน ตลอดจนควบคุมและบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมาย อีกคน
คือ ผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อดําเนินการบริหารงานดานอาหารและเครื่องดื่มท้ังหมด ตลอดจน
ควบคุมการจัดซ้ือ และบริหารคุณภาพอาหารใหเปนไปตามคุณภาพของบริษัท รีโซเทล กรุป อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัดและบริหารงานในเรื่องวัสดุเหลือใช   คนสุดทายไดแก ผูจัดการฝายการตลาดและฝายขาย เพ่ือ
ดําเนินการเรื่องการทําการตลาด การหาลูกคา การบริหารทีมขาย และเอเยนต  ตลอดจนการบริหารเรื่องการ
วางแผนการตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายของโรงแรมฯ 

ค.  ทําเลท่ีตั้ง 

  โครงการ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ตั้งอยูบนชายหาดแมน้ํา ซ่ึงอยูดานเหนือของเกาะสมุย อยูระหวาง
หาดบอผุดและหาดบางโพ อยูหางจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร หาง 

  จากทาเรือเฟอรรี่เกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร และหางจากแหลงทองเที่ยวชายหาดเฉวง ประมาณ 15 
กิโลเมตร   ซ่ึงชายหาดแมน้ํา เปนชายหาดที่สวยงามแหงหนึ่งของเกาะสมุยมีลักษณะชายหาดที่ยาว แตไม
กวาง  โดยโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท มีพ้ืนท่ีหนาหาดติดทะเลประมาณ 65 เมตร เปนชายหาดที่มีความ
เปนสวนตัว เงียบสงบเหมาะสําหรับมาพักผอน และตองการความเปนสวนตัว และยังเปนที่ตั้งของชุมชน
เกาแกนับรอยปของเกาะสมุย เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเกาแกอีกดวย  
อีกทั้งยังอยูใกลวัดหนาพระลาน ซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงของเกาะสมุย  ที่นักทองเที่ยวสวน
ใหญจะตองแวะไปนมัสการหลวงพอวัดหนาพระลาน  และยังใกลกับสนามกอลฟสันติบุรี สมุย  สนาม
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กอลฟชื่อดังที่จัดแขงการแขงขันระดับชาติเปนประจําทุกปและเปนที่ชื่นชอบของนักกอลฟทั่วโลก โดยอยู
หางจากโรงแรมฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร 

 จากการที่เปนโรงแรมที่ตั้งอยูบนชายหาดแมน้ําน้ัน ทําใหไดเปรียบในเรื่องของทําเลท่ีตั้ง และเปนท่ีดึงดูด
ใจแกนักทองเที่ยวไดมากกวา โรงแรมที่มีไมไดตั้งอยูบนชายหาด  และเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ของ
นักทองเที่ยวที่มีความตองการความเปนสวนตัวไมพลุกพลาน และการเดินทางจากโรงแรมโรงแรม สมุยบุรี 
บีช รีสอรท ไปยังสถานที่อํานวยความสะดวกตางๆ ในเกาะสมุย ก็สะดวกสบาย 

ง.  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดี 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในป 2552 และในอนาคต ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจัดเปนนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยว อาทิ โครงการ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ในป 2552 โดยไดรับการ
สนับสนุนจากหลายฝาย  ไมวาจะเปนทั้งฝายราชการ และฝายเอกชน ในการรวมมือรวมใจ ฟนฟูธุรกิจการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยใหกลับมาฟนตัวสูสภาวะปกติ  โดยทางฝายราชการก็จัดการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของแตละจังหวัดอยางเต็มที่ สวนทางฝายเอกชนไมวาจะเปนเจาของกิจการโรงแรม หรือกิจการที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยวตาง ๆ ก็รวมกันจัดโปรโมชั่นตาง ๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับนักทองเที่ยวกลับมา
ทองเที่ยวในประเทศไทย 

 
แหลงทองเที่ยว

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

เกาะสมุย 403 425 +5.46 425 0.00 14,405 15,404 +6.94 15,404 0.00 51.76 16.59 -35.17 40.42 143.64

จํานวนสถานพักแรม จํานวนหอง

(หอง)

อัตราการเขาพัก

เฉล่ีย(แหง)

* ขอมูลจาก www.tourismthailand.org 

จากสถิติในป 2550-2551 น้ันจะเห็นไดวาอัตราการเขาพักในป 2551 ลดลงจากป 2550 กวา 35.17%
เน่ืองจากในป 2551 เศรษฐกิจการทองเที่ยวลดลงเพราะสถานการณการเมืองของประเทศไทย  ซ่ึงปจจุบัน
กลับมาทรงตัวในทางที่เปนปกติแลว จะเห็นไดวาสถิติอัตราการเขาพักในป 2552 เพิ่มข้ึนถึง 143.64% จาก
ที่ลดลงในป 2551 ถึง  35.17%  แตสถิติดานสถานที่พักในเกาะสมุย มีปริมาณสูงขึ้น 5.46% และจํานวน 

หองมากขึ้น 6.94% แสดงใหเห็นวาการลงทุนในดานสถานที่พักในเกาะสมุย มีข้ึนอยางตอเนื่อง ทั้งที่ ซ่ึง
แสดงใหเห็นวานักลงทุนยังคงมั่นใจวาเศรษฐกิจการทองเที่ยวของเกาะสมุยจะตองกลับมาฟนตัวอีกครั้ง  

ในป 2551 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะประสบปญหา ซ่ึงสงผลกระทบมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
โลก ไขหวัดนก ไขหวัด 2009 เปนตน ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอการทองเท่ียวเปนอยางมาก ดังจะ
เห็นไดจากปริมาณนักทองเที่ยวบนเกาะสมุยในป 2551 รวมทั้งส้ินประมาณ 986,422 คน ซ่ึงลดลงจากป 
2550 คิดเปนรอยละ 6.91 แตคาใชจายของนักทองเที่ยว ตอคนตอวัน กลับมีอัตราสูงขึ้นถึงรอยละ 7.64 
เนื่องจากนักทองเที่ยวมีการจับจายซ้ือของมากขึ้น และใชบริการหองพักในเกณฑราคาที่สูงข้ึน ดังไดแสดง
ตามตารางตอไปน้ี   (* ขอมูลจาก www.tourismthailand.org) 
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ตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวบนเกาะสมุย 

ป พ.ศ. จํานวนนักทองเทีย่ว(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% 

ตารางแสดงคาใชจายของนักทองเที่ยวบนเกาะสมุย (บาท/คน/วัน) 

ป พ.ศ. คาใชจายเฉลี่ยท้ังหมด/คน อัตราการเติบโต 

2549 3,003.69 1.90% 

2550 2,984.12 -0.65% 

2551 3,212.00 7.64% 

ตารางแสดงรายไดจากการทองเที่ยวบนเกาะสมุย (ลานบาท) 

ป พ.ศ. รายไดรวมทั้งหมด (ลานบาท) อัตราการเติบโต 

2549 14,016.29 9.86% 

2550 14,069.19 0.38% 

2551 13,097.03 -6.91% 

จ. การประกันคาเชาของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 

กองทุนรวมจะไดรับการประกันคาเชาของ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท  ดังตอไปนี้ 

ก) ปที่ 1  
 คาเชาคงที่ในอัตรา 62.00 ลานบาทตอป คํ้าประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย  โดย

กําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 62.00 ลานบาท  ตออายุแบบปตอป ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 1  
ข) ปที่ 2 
 คาเชาคงที่ในอัตรา 64.00 ลานบาทตอป คํ้าประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย  โดย

กําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 64.00 ลานบาท ตออายุแบบปตอป  ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 2 
ค) ปที่ 3 
 คาเชาคงที่ในอัตรา 66.00 ลานบาทตอป คํ้าประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย  โดย

กําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 66.00 ลานบาท ตออายุแบบปตอป  ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 3 
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ง) ปที่ 4 – ปท่ี 5  
 คาเชาคงที่ในอัตรา 67.00 ลานบาทตอป คํ้าประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย  โดย

กําหนดวงเงินค้ําประกันแตละปไมต่ํากวา 67.00  ลานบาท  ตออายุทุก 1 ป 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญา
เชาในชวงปที่ 4 -  ปท่ี 5 

จ) ปที่ 6  เปนตนไปจนถึงวันส้ินสุดการเชา 
รายไดคาเชาตอปของกองทุนรวมกอนหักคาใชจายกองทุนรวมจะถูกกําหนดโดยสูตรดังตอไปนี้ โดยค้ํา
ประกันดวยหนังสือคํ้าประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดยกําหนดวงเงินคํ้าประกันแตละปไมต่ํากวา 58.00 
ลานบาท ตออายุทุก 1 ป 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 6 – ปท่ี 15 

          คาเชาคงท่ี                                +                                     คาเชาแปรผัน 
                                                                             
 58 ลานบาทตอปประกัน                                      (*กําไรขั้นตนของผูเชา – คาเชาคงที่) x 60% 
       โดยผูคํ้าประกัน 

* กําไรขั้นตนของผูเชา = รายไดคาเชาที่ผูเชาเก็บได – คาใชจายของผูเชา  
                 ถากําไรข้ันตนนอยกวาคาเชาคงที่ กองทุนรวมจะไมไดรับคาเชาแปรผัน 

 

 อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการค้ําประกันสวนตัวและนิติบุคคลตามหนังสือชี้ชวนฉบับเดิม 
ก็ตอเมื่อผูเชาไดวางหลักประกันหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย เพ่ือประกันการปฎิบัติตาม
สัญญาเชา โดยขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหนังสือคํ้าประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 ป 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป สําหรับปที่ 4 เรียบรอยแลว 

 
4.4 ปจจัยความเสี่ยง 

ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางสวนในเอกสารฉบับ
นี้มีขอความที่เปนการประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนรวมซึ่งเปนการคาดการณในอนาคต ผลการ
ดาํเนินการที่แทจริงอาจจะแตกตางจากการประมาณการดังกลาว อันเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ซ่ึงรวมถึง
ปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่น้ี ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณการตางๆที่ไดระบุไวที่น้ี รวมถึงความเสี่ยงอ่ืนๆ เชนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีบริษัท
จัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญในอนาคตซึ่งหาก
เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนิน
มาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตางๆ
ตามท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลด
ความเสี่ยงยังข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 
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ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 
เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจการ
เปล่ียนแแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ขอมุลในสวนนี้ท่ีอางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจาก
ขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอ่ืนๆโดยที่กองทุนรวมมิไดทําการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนี้เปนการลงทุนที่ค้ําประกันผลตอบแทนในระยะ 15 ป  ผูลงทุนไมควร
คาดหวังกําไรระยะสั้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี  รายไดหลักของกองทุนรวม คือคาเชาทรัพยสิน โดยกองทุนรวมจะไดรับคาเชาจากผูเชา 2 สวน คือ สวนที่
เปนอัตราคงที่ และอัตราแปรผัน โดยสวนที่เปนอัตราคงที่จะเปนรายไดหลักของกองทุนรวม 

4.4.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปจจัยมหภาคอื่นๆ 
โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศ เนื่องจากผูเขาพักจะเปนผูที่มีทั้งคนไทยและนักทองเที่ยวตางประเทศ นอกจากนี้ 
โรงแรมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนแปลง
ในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเพิ่มคาเงินบาท มุมมองในทางลงของชาว
ตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประทวง หรือการปดลอม หรือการแพรระบาดของโรคหวัด 2009 โรคไขหวัดนก หรือโรคอ่ืนใด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบรายแรง
ตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

 2) ความเสี่ยงของความสามารถในการชําระคาเชาแกกองทุนรวมของผูเชา 
     2.1)  ความสามารถของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด ในการชําระคาเชา 

 งบการเงินของ 
บริษัท สมยุบุรี บีช รีสอรท จํากัด 

2550 
(ลานบาท) 

2551  
(ลานบาท) 

2552 
(ลานบาท) 

รายได 37.58 40.81 38.83 

คาใชจายในการดําเนินงาน (33.09) (42.36) (35.70) 

ดอกเบี้ยจาย (15.18) (14.00) (10.07) 

คาเส่ือมราคา (18.81) (24.00) (24.92) 

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

สินทรัพยรวม 403.25 389.13 456.49 
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หนี้สินรวม 344.30 369.73 328.95 

ทุน 150.00 150.00 290.00 

ขาดทุนสะสม (91.05) (130.60) (162.46) 
                  หมายเหตุ  งบการเงินป 2550 และ 2551 เปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี 
     งบการเงินป 2552 เปนงบการเงินที่บริษัทจัดทําเพื่อสงผูตรวจสอบบัญชี 

 ขอมูลตัวเลขตามตารางที่ 1 สะทอนภาพรายไดจากทรัพยเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากผลประกอบการใน
ป 2550-2552 เกิดจากการเปดบริการในบางสวน เพ่ือทดสอบการดําเนินการของโรงแรม ในขณะ
ตระเตรียมกลุมเจาหนาที่และผูบริหารโรงแรมมืออาชีพและพนักงานเพื่อมาดําเนินการ ซึ่งจากรายได 
ในป 2550 -2552 เกิดขึ้นจากการเปดบริหารในบางสวน โดยมีการเปดบริการเพียง 40-50% จากจํานวน
หองพักทั้งหมด ซึ่งรายไดท่ีแสดงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเปดบริหารเต็ม 100% แลว นั้น รายไดของ
บริษัทนาจะเพ่ิมข้ึนอยางนอย 40% 

                                           3)    ความเสี่ยงจากการค้ําประกัน 

  3.1) เง่ือนไขหนังสือคํ้าประกันคาเชาระยะเวลา 15 ป โดยตออายุแบบปตอป สําหรับปที่ 1 ถึง ป
ที่ 3 และตออายุทุก 1 ป 6 เดือน สําหรับปที่ 4  ถึง ปที่ 15 ดังนั้นผูลงทุนจึงตองพิจารณา
ปจจัยพื้นฐานธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมในเกาะสมุยและความสามารถในการบริหาร 
ธุรกิจของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด โดยรายละเอียดของการค้ําประกันคาเชามี
ดังตอไปนี้ 
ผูเชา จะตองคํ้าประกันรายไดคาเชา โดยการจัดหาหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย  ตามรายละเอียด ดังน้ี 

   ปที่ 1  จํานวน   62 ลานบาท 
   ปที่ 2  จํานวน  64 ลานบาท 
   ปที่ 3  จํานวน 66 ลานบาท 
   ปที่ 4-5  จํานวน 67 ลานบาท 
   ปที่ 6 – 15  จํานวน 58 ลานบาท 

มาคํ้าประกัน แบบปตอป สําหรับปที่ 1 ถึง ปท่ี 3 และตออายุทุก 1 ป 6 เดือน สําหรับปที่ 4 
ถึง ปที่ 15 เปนระยะเวลา 15 ป เพ่ือเปนหลักประกันรายไดคาเชาใหกับกองทุน จึงมีความ
เส่ียงที่ทางธนาคารอาจจะไมออกหนังสือคํ้าประกันใหกับผูเชาในปใดก็ได 

 อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการคํ้าประกันสวนตัวและนิติบุคคลตาม
หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม ก็ตอเมื่อผูเชาไดวางหลักประกันหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย เพื่อประกันการปฎิบัติตามสัญญาเชา โดยขยายระยะเวลาการค้ําประกัน
ของหนังสือค้ําประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 ป 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป 
สําหรับปที่ 4 เรียบรอยแลว 

3.2)  การบริหารความเสี่ยงของการค้ําประกัน 
3.2.1 มูลคาของทรัพยที่ใชคํ้าประกัน 

หนังสือคํ้าประกัน  : มีมูลคาตามหลักประกันที่ผูเชาจะไดดําเนินการคํ้าประกันไว
กับ ธนาคารพาณิชยตามวงเงินคํ้าประกันตามขอ 3.1.1  ผูจัดการกองทุนสามารถ
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เรียกเงินจากหลักประกัน คือ หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ตามขอ 
3.1.1 ในกรณีผูเชาไมสามารถชําระคาเชาข้ันต่ําตามที่กําหนดไว 

  4) ความเสี่ยงทางการเมือง 

ผลกระทบทางดานการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตัวประทวง
รัฐบาลของประชาชนบางสวน อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอการ
ดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอรท สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
ของผูเชา ซ่ึงยอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานกองทุนรวมดวย ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองได
วา สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช        
รีสอรท สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผูเชาและการเติบโตของกองทุนรวม 

 5) ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ เชน ธุรกิจศูนยการคา อาคารสํานักงานใหเชา เปนตน 
เนื่องจากการประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายดาน รวมถึงอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้น การที่กองทุนรวมมีการใหเชาทรัพยสินของกองทุนรวม 
เพื่อใหผูเชานําทรัพยสินไปประกอบกิจการโรงแรมและหากผูเชาตามสัญญาเชาไดรับผลกระทบ
ในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเชาไมสามารถชําระคาเชาไดตามที่กําหนดหรือคา
เชาผันแปรที่ไดไมเปนไปตามที่กองทุนรวมคาดการณไว อาจสงผลกระทบแกผลประกอบการของ
กองทุนรวมได  

 6) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการทองเที่ยวในจังหวัด
ภาคใต การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจํานวนโรงแรมหรือ
ท่ีพัก การที่มีจํานวนโรงแรมหรืออาคารที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้นจะสงผลทําใหอุปทานเพิ่มขึ้น ทําใหการ
แขงขันในการจัดหาผูเชาหองเพิ่มข้ึน 

 7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ 

โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ท่ีกองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความนิยมของนักทองเที่ยว เพราะหากพฤติกรรมของผูบริโภคลักษณะมุงเนนการเขาถึงธรรมชาติ
ซ่ึงแตกตางจากโครงการ อาจสงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวท่ีมาใชบริการในโครงการ หาก
โครงการไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลักษณของโครงการไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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 8) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือเหตุการณสึนามิ อุบัติภัย และการกอ
วินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือเหตุการณสึนามี อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะ
มีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดข้ึนในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจาก
จะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสิน
ของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนรวมอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ตาม
กองทุนรวมไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพยสินของโครงการที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือเหตุการณสึนามิ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรมไวสําหรับ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใดๆ เพ่ือแกไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพยอาจมีคาใชจาย
สูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดในจนวันที่มีนัยสําคัญในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงทําใหการดําเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณรายแรงและ/
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตออสังหาริมทรัพยอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดจัดใหมีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมีความ
คุมครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริมทรัพยที่มี
ลักษณะการใชงานสอดคลองกับการใชงานของอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

 4.4.2  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยผูจัดการกองทุนรวมไดจัดใหมีการทําการศึกษาขอมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (Due 
Diligence) การประเมินของผูประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อยางไรก็ตามการ
ตรวจสอบดังกลาวแมกระทําโดยผูมีตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเปนการกระทําตามมาตรฐาน
วิชาชีพแลวก็ตาม ผูตรวจสอบดังกลาวขางตนรวมถึงผูจัดการกองทุนไมสามารถประกันไดวา 
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองทุกประการ  ทั้งนี้ 
เน่ืองจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถ
ตรวจพบได เน่ืองจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือ
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย  

 1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม 
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เน้ือหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี
ไมอาจคาดหมายได หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. 
หรือหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุน
รวมไมสามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได อีกทั้งไมสามารถประกันไดวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการ
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ดําเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี้มูลคาของทรัพยสินทางบัญชีของกองทุนรวม อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงไดในอนาคตหากมุมมองของผูประเมินราคาทรัพยสินมีการเปล่ียนแปลงไปซึ่งจะมี
ผลกระทบตอมูลคาทางบัญชีของทรัพยสิน  ทั้งน้ี กองทุนรวมจะตองดําเนินการใหมีการประเมิน
มูลคาทรัพยสินและมีการเปลี่ยนบริษัทประเมินคาทรัพยสินตามรายละเอียดที่กําหนดโครงการ 

 2) ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  เชน  สภาวะเศรษฐกิจทั้ งในและตางประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนคาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงาน การแขงขันจากโครงการอื่น การเปลี่ยนแปลงของ
ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย เปนตน  การจายเงินปนผลของกองทุนจะถูก
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยคาเชาดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถของผูเชา
ในการชําระคาเชาตามสัญญาเชา และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตาม
ข้ันตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวขางตนเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้น ความผัน
ผวนของคาเชาแปรผันอาจสงผลใหผูลงทุนมีความเส่ียงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณ
การเอาไว ณ ที่นี้ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการ
จายเงินปนผลในปตอๆ ไป 

 3) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ไดจากการทําประกันภัยอสังหาริมทรัพยอาจไดไมครบตาม
คาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชาท่ีดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันวินาศภัยที่
ครอบคลุมความเสี่ยงท้ังหมด (All Risks Insurance) และจะใหผูเชาทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยผูเชาเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเชา 
โดยระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย นอกจากนี้ กองทุนรวมจะ
ใหผูเชาจัดใหมีการทําประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรอง
ของทรัพยสินที่ลงทุนอีกดวย 

อยางไรก็ดีหากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความ
เสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือกองทุนไมสามารถเรียกเงิน
ประกันไดครบถวนตามกรมธรรม ซ่ึงในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบตอสถานะทาง
การเงินของกองทุนรวม ทําใหรายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนไปตามประมาณ
การ ในกรณีดังกลาวกองทุนรวมอาจไดรับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยท่ีไดจาก
การประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายไดไมทั้งหมด 

นอกจากนี้ความเสี่ยงบางอยางอาจไมสามารถทําประกันภัยคุมครองได หรือคาเบี้ยประกันอาจจะ
สูงมากจนไมมีความคุมคาทางเศรษฐกิจท่ีจะทําการประกันเพ่ือคุมครองความเสี่ยงในกรณีดังกลาว  
ในกรณีที่เกิดความเสียหายในสวนที่ไมไดรับความคุมครองหรือความเสียหายดังกลาวมีมูลคา
มากกวาวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวนตามกรมธรรม
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กองทุนรวมอาจจะตองมีคาใชจายเพิ่มมากข้ึน ทําใหรายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยน้ันไม
เปนตามประมาณการ 

 4) ความเสี่ยงจากการที่ผลการดําเนินงานที่แทจริงและทรัพยสินของกองทุนรวมอาจแตกตางจาก
ประมาณการท่ีไดระบุไว 

รายงานทางการเงินตางๆ ท่ีปรากฏอยูในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ ซ่ึงไมใชขอมูลในอดีตที่
เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคในการลงทุน แผนงานอื่นๆและ
วัตถุประสงคของผูบริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือ
สมมติฐานหรือการคาดการณที่เกี่ยวของใดๆ ) แตเปนการประมาณการและไมมีการรับประกันวา
จะเปนจริงตามนั้น เชน การประมาณการรายได คาใชจายของกองทุนรวมข้ึนอยูกับขอสมมติฐาน
หลายขอซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงสมมติฐานเหลานี้มีความไมแนนอนและอยูเหนือการควบคุม
ของกองทุนรวมเชนการลดลงของนักทองเที่ยว และอัตราคาเชาที่ลดลง เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง หรือการ
ลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสิ่งที่ไดคาดการณ
ไว ณ ที่นี้ 

ประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของทางราชการที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ ซ่ึงเปนการคาดการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัท
จัดการในปจจุบัน และมิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาวและ
การประมาณการดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไมแนนอน โดยอาจ
เกิดขึ้นหรือไมก็ได และเปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐาน
ดังกลาวไมไดเกิดข้ึนจริง การดําเนินการบางประการของกองทุนรวมยอมไมเปนไปตามประมาณ
การที่ระบุไว และอาจสงผลใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสิ่งที่ไดคาดการณไว ณ ที่น้ี 

 5) ความเสี่ยงดานภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในอนาคต 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเกิดจาก
การซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซ่ึงกองทุนรวมอาจตอง
รับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระ
ดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑตางๆใน
เรื่องภาษีจากผลการดําเนินงาน ในเรื่องภาระภาษีอ่ืนๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือ
เกี่ยวกับภาระภาษีของเงินปนผลท่ีผูถือหนวยไดรับจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแกไขกฎหมาย 
ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําส่ังของหนวยงาน
ราชการ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเปนเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได 
ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจจะสงผลกระทบทางดานลบตอผลประกอบการและมูลคา
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หนวยลงทุนของกองทุนรวมและผูลงทุนได  รวมถึงอาจทําใหภาระภาษีของผูถือหนวย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 6) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเม่ือตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนี้แตละแหงจะตองมีการซอมแซมและ
ปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคาอยูเสมอ เพ่ือดึงดูด
ลูกคาใหเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซอมแซมบํารุงรักษาประจําป
จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีท่ีเปนการปรับปรุง
ซอมแซมใหญ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในของโรงแรมและ
อาคารที่พักอาศัย ซ่ึงปกติจะดําเนินการทุกๆ 5-7 ป หรือเปนการเปลี่ยนงานระบบสําคัญของ
โครงการ ซ่ึงปกติจะดําเนินการทุกๆ 20 ป โดยประมาณการปรับปรุงดังกลาวจะดําเนินการเปน
สวนๆ เฉพาะพื้นที่ท่ีตองการปรับปรุงเทาน้ัน ดังน้ัน ผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมจะ
เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท่ีมีการปรับปรุง หรือพื้นที่ใกลเคียงท่ีไดรับการรบกวนจากการปรับปรุง 

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละครั้ง ผูบริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื่อให
เกิดผลกระทบตอลูกคานอยท่ีสุดและจะตองศึกษาผลกระทบตอรายได และผลตอบแทนที่ไดรับ
ทุกครั้งกอนดําเนินการ นอกจากน้ี ในระหวางระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละ
ครั้ง ผูเชายังคงตองชําระคาเชาอัตราคงที่ใหแกกองทุนรวม เวนแตการปรับปรุงซอมแซมใหญ
ดังกลาวเกิดข้ึนจากเหตุการณที่เปนเหตุสุดวิสัย 

 7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 

ตามกฎหมายแลวใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะตองมีการตออายุทุกๆ 5 ป หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผูเชาถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ หรือผูเชาไมสามารถ
ดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางสวน หรือ ทั้งหมด) อาจจะทําใหมี
ผลกระทบในทางลบตอผูเชา กลาวคือจะทําใหผูเชาไมสามารถประกอบกิจการดําเนินกิจการ
โรงแรม (บางสวนหรือท้ังหมด) ตอไปได และอาจทําใหผูเชาไมสามารถชําระคาเชาใหแกกองทุน
รวม และ/หรือ ทําใหรายไดของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่คาดการณ และอาจเปนผลใหผูเชาไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาท่ีภายใตสัญญาเชาได ทั้งนี้ กฎเกณฑ หรือ ขอบังคับตางๆ 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขอตอใบอนุญาต
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตซึ่งอาจจะทําใหการขอตอใบอนุญาตลาชา หรืออาจจะไม
สามารถตอใบอนุญาตได ซ่ึงในกรณีดังกลาวกองทุนรวมอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเชาโดยนํา
อาคารโรงแรม และ/หรือบานพัก(วิลลา)บางสวนหรือทั้งหมดในโครงการมาดําเนินการหา
ผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ได เชน อาคารที่พักอาศัยแบบเชาระยะยาว หรือ สามารถนําอาคาร
โรงแรม และ/หรือบานพัก(วิลลา)ดังกลาวแยกขายเปนหลังๆ ได 

8) ความเสี่ยงจากการไมสามารถตกลงในเงื่อนไขการตอสัญญาเชาหลังจากพนระยะเวลา 15 ป     
แรก 

ในการที่กองทุนรวมและผูเชาไมสามารถตกลงในเงื่อนไขการตอสัญญาเชาที่จะตองมีการตอ
สัญญาเชาเมื่อสัญญาสิ้นสุดในปที่ 15 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปหลังจากนั้น ในกรณีดังกลาวอาจจะมีผล
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ใหกองทุนรวมตองดําเนินการเลิกสัญญาเชากับผูเชา ดังน้ันเพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาว กอน
การลงทุนทางโรงแรมฯ จะจัดใหผูบริหารโรงแรม ใหสิทธิแกบริษัทบริหารโรงแรมรายใหม ที่
กองทุนรวมเห็นวาเหมาะสม และแตงตั้งเขาบริหารโรงแรมทดแทนผูเชารายเดิม ภายใตขอตกลง
และเง่ือนไขซึ่งอาจไมเหมือนเดิมในสัญญาบริหารโรงแรม แตตองเปนประโยชนตอกองทุนรวม 

 9) ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเชาของผูเชา 

การที่ผูเชาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาท่ีภายใตสัญญาเชาได จะเปนเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเชาได ทั้งนี้กองทุนรวมอาจจะตองดําเนินการหาผูเชาราย
ใหม ถาหากกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมไดภายในเวลาอันควร หรือไมสามารถเจรจา
ตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาเชาฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชนตอกองทุนรวม
ได กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

 10) ความเสี่ยงจากการที่ผูเชาและ/หรือเจาของไมปฏิบัติตามสัญญาของผูบริหารโรงแรม 

 ผูเชาอาจมีความเสี่ยงในการที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไมสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใน
จํานวนที่เพียงพอตามที่ผูบริหารโรงแรมเห็นวาเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของ
ผูบริหารโรงแรม และอาจเปนเหตุใหผูเชาผิดสัญญาบริหารโรงแรม  

 การยกเลิกสัญญาระหวางผูบริหารโรงแรมกับผูเชาอาจเกิดขึ้นได หากผูบริหารโรงแรมและ/หรือผู
เชา ฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญานั้นๆ (หรือคูสัญญา
อาจจะตกลงยกเลิกสัญญาดวยความสมัครใจทั้งสองฝาย) อันเปนเหตุใหผูเชาตองหาผูบริหาร
โรงแรมรายใหมถึงแมบริษัทจัดการเชื่อวาผูเชาจะสามารถหาผูบริหารโรงแรมรายใหมแทนไดใน
ระยะเวลาอันควร เน่ืองจากมีผูบริหารโรงแรมมืออาชีพอยูเปนจํานวนมากทั่วโลก และนาจะมี
ผูบริหารโรงแรมรายอ่ืนหลายรายที่ตองการเขามาเปนผูบริหารโรงแรมนี้อันเนื่องมาจากคุณภาพ
และสถานที่ตั้งของโครงการ อยางไรก็ดี ในระหวางท่ีเจรจาและติดตอกับผูบริหารโรงแรมรายใหม
น้ันกระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

11) ราคาของหนวยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก 

หนวยลงทุนจะจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจจะมีการซื้อขายในราคาที่ต่ํากวาหรือสูงกวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย เชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ความ
ตองการซื้อหรือขายหนวยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เปนตน 

 12) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับ หาก
มีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่น้ี ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการ
ประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพ้ืนฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึง
กองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 
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 13) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 

เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนประเภทกองทุนปดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขาย
หนวยลงทุนน้ันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการ
ของผูซ้ือ-ผูขาย (bid-offer) ซ่ึงปริมาณความตองการของผูซ้ือ-ผูขาย (bid-offer) ข้ึนอยูกับปจจัย
หลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน สภาวะการซื้อขายหลักทรัพย ปริมาณ
ความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงท่ีหนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายใน
ตลาดรอง นอกจากนี้ การที่กองทุนรวมมีขนาดการจดทะเบียนท่ีต่ํากวา 2,000 ลานบาท อาจจะ
สงผลกระทบตอสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนและราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกตางมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV) อยางมีนัยสําคัญ 

 14) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินท่ีเชาของผูเชา
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(1)   ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได 

นับจากวันท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะนํา โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 
ออกหาประโยชนโดยการนําออกใหเชาทั้งโครงการภายใตสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญ
เก่ียวกับคาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับดังตอไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบคาเชาคงที่ ตามที่กําหนดไวในสรุป
สาระสําคัญของสัญญาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และ คาเชาแปรผัน 
ที่จะไดจากผูเชา ภายใตสูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาดังกลาว 

(ข) ในกรณีที่ผูเชาแสดงใหกองทุนรวมเห็นไดวามีเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ ไขหวัดนก ไขหวัด2009 
โดยเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเปนกรณีชั่วคราว กองทุนรวมจะใชดุลยพินิจพิจารณา
ให ผูเชาอาจชําระคาเชาใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่นอยกวาอัตราคาเชาคงที่ 
หากเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนกรณีถาวร กองทุนรวมและผูเชาจะ
เจรจากันเกี่ยวกับคาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับ 

 ทั้งน้ีคาเชาในจํานวนที่กองทุนรวมไมไดรับชําระในชวงระยะเวลาดังกลาว ใหถือเปน
คาเชาคางชําระ (Accrued Unpaid Amount) และใหผูเชาชําระคาเชาดังกลาวคืนใหแก
กองทุนรวม ซ่ึงกองทุนรวมจะไดรับชําระคาเชาตามลําดับดังตอไปนี้ 
ก. คาเชาตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา 
ข. คาเชาคางชําระ (Accrued Unpaid Amount) 
ค. คาเชาอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในสัญญา(ถามี) 
โดยทางกองทุนรวม มีกําหนดใหมีการคางชําระไดไมเกิน 60 วัน  โดยกองทุนรวมคิด
ดอกเบี้ยปรับตามอัตราดอกเบี้ยปรับตามประกาศจากธนาคารแหงประเทศไทย 

(2)   ความเสี่ยงจากการแขงขันท่ีสูงข้ึนซ่ึงอาจสงผลใหผูใชบริการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท 
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
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 ผูเชามีรายไดหลักจากการใหบริการหองพักของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท และบริการ
อ่ืนที่เกี่ยวของแกผูใชบริการ และรายไดที่ผูเชาไดรับจากการใหบริการดังกลาวยอมสงผล
โดยตรงตอคาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับภายใตสัญญาเชาทรัพยสิน โดยเฉพาะคาเชาแปรผัน
ซ่ึงคํานวณตามสัดสวนของรายไดที่ผูเชาไดรับ 
หากในอนาคตการใหบริการหองพักในเกาะสมุยมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนโดยผูประกอบการ
รายอ่ืน ไดกอสรางโรงแรมขึ้นใหมหรือปรับปรุงโรงแรมที่มีอยูเดิมใหดีกวาโรงแรม สมุย
บุรี บีช รีสอรท ในบริเวณใกลเคียงกันกับท่ีตั้งของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท อาจสงผล
ใหผูใชบริการของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท มีจํานวนเปลี่ยนแปลงลดลงซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลประกอบการของผูเชา และตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวมในทายท่ีสุด 

4.5 การลงทุนในอนาคต 

 สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการ
เชาในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพักอาศัย  

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทําการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา ใหเชาชวงหรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพ่ือประโยชนสูงสุดกับผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม นอกจากนี้ การ
ลงทุนในอนาคตรวมถึงการลงทุนในโครงการที่อยูระหวางการกอสราง และ/หรือหลักทรัพยอ่ืน และ/หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใด ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต, และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวผูจัดการกองทุนรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑขอบังคับ
ตางๆที่เก่ียวของและตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการ 

5. นโยบายการกูยืมเงิน 

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกูยืมเงินเพื่อดําเนินการปรับปรุง ตอเติมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรือ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพที่ดีหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางไรก็ดี ในปจจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายในการกูยืมเงิน
ดังกลาว 

6.   หลักเกณฑการลงทุน 

           6.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
จะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

6.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย 
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เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
   6.1.2    อสังหาริมทรัพยท่ีจะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

 6.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนไดหรือ
หากเปนอสังหาริมทรัพยท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงการ 
ณ วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเปนทรัพยสินชิ้นแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวม 
ลงทุนกรณีเปนทรัพยสินชิ้นตอไป  และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ ท้ังนี้  
สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

6.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน  โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย  ให เชา  หรือใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยนั้น 

6.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด ๆ   
เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนท่ีดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิด 
รายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาท่ีมีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาท่ี 
มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง  เวนแตไดรับการผอนผันจาก 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปน้ี 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได  ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย ที่เชาเปน
ที่ดิน  ที่ดินน้ันจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว 

(2)   ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่
ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียของสถาบันการเงนิหรือ
บริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว 
หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายเพ่ือปองกันความเสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการ
ตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2)  กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี            34 

 6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน 
ไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10  บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปน้ี 

(1)  การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจาก
การเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(2)  การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของอาคาร 
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือ
ผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด 

(3)  การประกันภัยตาม ( 1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 
 ครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น   

6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุนในราคาที่ไมสูงกวา
ราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่จะลงทุนซ่ึงเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ
สูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาต่ําสุด เกินรอยละ 10 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา
ดังกลาว  บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้นในรายละเอียดโครงการและ
หนังสือชี้ชวน 

(2)   การขายอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและเพื่อ
ประโยชนที่ดีทีสุ่ดของกองทุนรวมเปนสําคัญ หากการขายอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ต่ํากวาราคาที่ไดจาก
รายงานการประเมินคาสูงสุด เกินรอยละ 10 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว  บริษัทจัดการ
จะชี้แจงขอเท็จจริง และเหตุผลที่ขายอสังหาริมทรัพย ในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลที่เปน
สาระสําคัญเก่ียวกับการจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม 

 (3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้นลวงหนากอนการ
ลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสิน ท่ี
ทําการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ  บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจาก
 การลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
 กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 29/2549 เรื่อง 
 การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการ
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 ปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือการ
 รับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจาก ผู ถื อหน วยลงทุน   นอกจากนี้  หาก
 ธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะ
 ดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุน 
 ดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาท่ัวไปที่มิไดมี
 ความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือ 
ใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพ่ือนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน  ทั้งน้ี ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

  (1)  หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการ 
โรงแรมเทานั้น 
   (2)  หากเปนการใหเชาพ้ืนที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน  
เซอรวิสอพารทเมนท  บริษทัจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (ก)  ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพ้ืนที่และการใหเชาเครื่องใชอุปกรณตกแตงที่
เก่ียวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพ้ืนที่นั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไม
นอยกวารอยละ 80ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ    
(ข)  รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารใหสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชี  
(ค)  หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูประกอบ 
กิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และ
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาว
แลวเสร็จ 

 6.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของ 
รายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปท่ีส้ินอายุโครงการ หรือ 
(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2   การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
    บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหาร 

สภาพคลองของกองทุนรวม  
 (1)  พันธบัตรรัฐบาล 
 (2)  ตั๋วเงินคลัง 
 (3)  พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ 
  จัดตั้งขึ้นเปนผูออก 
 (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
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 (5)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจายผลตอบแทนหรือ 
  การชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 กอนการลงทุน 
 (6)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 
 หลักทรัพย หรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
 โอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูคํ้าประกัน ทั้งน้ี หากเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจาย 
  ผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  
 ก.ล.ต. กอนการลงทุน 
 (7)  หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมอ่ืน 
   ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหน้ี หรือเงินฝาก 
 (8)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 (9)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 (ก)  ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ 
หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations 
of Securities Commission  (IOSCO)  หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

 (ข)  ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสิน 
ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

       (ค)  ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือผูลงทุนทั่วไป 
(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  ทั้งน้ี ในกรณีที่

สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอ่ืนใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนี
ทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหน้ี สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

(11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7)(8) 
(9)(10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย  
ผูคํ้าประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

 (ก)  ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 
 (ข)  ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 
 (ค)  ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง จะไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีกองทุนเพื่อการ 
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกันโดยตองเปนการรับ อาวัล
แบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมี
เงื่อนไข 

7. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
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7.1 นโยบายการจายเงินปนผล 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑที่สามารถจายเงินปนผลได กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไม
นอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจํารอบปที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือสอบ
ทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
จากกําไรสะสมได  

อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น    

กรณีการจายเงินปนผลในแตละรอบปบัญชี 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล และจะ
ดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปท่ีมีการ
จายเงินปนผลน้ัน  

กรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล และจะ
ดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีมีการปดสมุดทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุนเพ่ือจายเงินปนผล โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดภายในระยะเวลาดังกลาว 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึง
หากเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ัน และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการ
จายในงวดถัดไปสําหรับนโยบายการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแต 
กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฏหมาย ไดมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

7.2 วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

7.2.1 ผู ถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียน 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล  ตามสัดสวน
การถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 
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หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 8 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

7.2.2 บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และ
อัตราเงินปนผล ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยและทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการ และอาจประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ 
วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน หรือ 

(2) ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ  

7.2.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายตามระยะเวลาที่ระบุไวในขอ 7.1 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวนแตผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดา
จะแจงเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดําเนินการเปนอยางอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

7.2.4 บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และสงทางไปรษณีย
ตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนตามที่แจงไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม คาใชจายในการโอนเงินท่ีเกิดข้ึน 
และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว
จากจํานวนเงินที่จะสงให 

7.2.5 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษทัจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด
 นอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

8. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน   

8.1  กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหน 
 ดังนี้ 

 8.1.1  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย 
ไดแลวทั้งหมด  ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  เปนบุคคลดังตอไปน้ีซ่ึงถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด   

  (ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวม 
  เพื่อผูลงทุนทั่วไป  
                    (ข)  นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   
                                     (ค)  บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 
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(2)  เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซ่ึงรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ีบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุน
ดังกลาว 

8.1.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม
บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

8.1.3  กองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังน้ี กองทุนรวมตองมีผูลงทุนตางดาวถือ 
 หนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวท้ังหมด   

(1)  ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
(2)  ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ท้ังนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดท่ีกองทุนรวมลงทุน 
รวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธ์ิโดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกิน
รอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดนั้น 

8.2 ภายใตบังคับขอ 8.3 และขอ 8.4 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้  

(1)  รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บรษิัทจัดการรูหรือควรรู
 ถึงเหตุดังกลาว   
(2)  ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 

กลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด รวม
ในจํานวนเสียงในการขอมติ   

 (3)  ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

 (4)  แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3      
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

8.3   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ 
 จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 8.1.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บรษิัทจัดการรูหรือควรรู 
ถึงเหตุดังกลาว  

(2)  ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

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

8.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 8.1.1(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 
ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  แต
ทั้งน้ีไมเกิน1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน 

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

 (2)  ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคล
 ดังกลาวไดเฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
 ท้ังหมด  

 (3)  จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

8.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย   
ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวยลงทุนรวมกัน
เกิน 1 ใน 3ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6  การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.5  ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับ
จัดการกองทุนสวนบุคคล 

8.7 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลง
กับบุคคลอื่น  อันเปนการปกปดหรือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ทั้งหมด สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

9.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินซ่ึงเปนเงินท่ีไดจากการจําหนายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุนรวม  

10. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองอยูภายใตขอกําหนดตามขอ8 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

10.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยัง 
นายทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนาม โดยผูโอน
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และผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด การโอนหนวย
ลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผูรับโอนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเรียบรอยแลว  

 หากมีคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ผูโอนเปนผูเสียคาธรรมเนียมในการโอนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
กําหนด และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด 

10.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

 หากมีคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ผูโอนเปนผูเสียคาธรรมเนียมในการโอน ตามท่ีนายทะเบียน 
หนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด กําหนด 

11. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวม 
จะไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกัน 
เพ่ือกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

11.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง  บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบ 
จากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแล
ผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาว
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

  ในการขอความเห็นชอบจากผู ถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย 
พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหน้ี  

11.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดังน้ี 
(1)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซ่ึงทรัพยสิน 
ดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   
(2)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการจะจําหนาย 
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และใน
ระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ดังกลาวก็ได 

  ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
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12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

 บริษัทจัดการอาจจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 12.1  องคประกอบ 
12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดวยกรรมการไมเกิน 5 คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอน

โดยบริษัทจดัการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 (ก) ตัวแทนของบริษัทจดัการซึ่งไดรบัความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 (ข) กรรมการซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนและ/หรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงบริษัทจัดการพิจารณา
แลวเห็นวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาคาร
สํานักงานและอสังหาริมทรัพยที่เก่ียวของ และ/หรือ 

 (ค) บริษัทจัดการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือครองหนวยลงทุนมากกวารอยละ 25 ข้ึน
ไปของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  

 ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์พิจารณาแตงตั้งกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไมก็ได   

12.1.2 การดํารงตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีกําหนดระยะเวลาคราวละ 3 ป 
โดยกรรมการที่พนวาระไปแลวอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการไดอีก นอกจากนี้ บริษัท
จัดการมีสิทธิถอดถอนกรรมการกอนครบวาระก็ได 

12.1.3 หากตําแหนงกรรมการใด ๆ เกดิวางลงไมวาดวยเหตุใด บริษทัจดัการอาจแตงตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนง
แทนกรรมการทีว่างลงตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน โดยใหมีเวลาอยูในตําแหนงเพียงเทาที่กรรมการผูออกไป
นั้นชอบที่จะอยูได 

12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของกําหนด รวมถึงตองไมเปนบุคคลลมละลายคนไร
ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใน
ความผิดทางอาญาใด ๆ 

12.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการ
ลงทุน 

12.2  รูปแบบการตัดสินใจ 

12.2.1 การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ใหกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพ่ือ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุถึง 
วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตาม
ควรแกกรณี ใหแกกรรมการลงทุนทุกทานทราบลวงหนาไมนอยกวา 5  วันทําการกอนวันประชุม  เวนแตกรณี
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ฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนได
เขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการลงทุนทานดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  

12.2.2 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรืออาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามที่
กําหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

12.2.3 องคประชุม 

 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะตองประกอบไปดวยกรรมการจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการลงทุนทั้งหมดเขารวมประชุม ทั้งนี้ โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งไดรับความ
เห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ที่เขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมน้ันอาจเปนในลักษณะการนั่งประชุม
รวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมจะดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเขารวมประชุม ทั้งนี้ 
กรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง1 เสียง และกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใดจะไมมีสิทธิออกเสียง
ในเรื่องนั้น 

12.2.4 มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดใหมีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดจากจํานวนกรรมการลงทุนท่ีเขาประชุม ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติดังกลาว
จะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ /หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการลงทุน
ทั้งหมด โดยมติดังกลาวอาจลงนามแยกกันในมติฉบับจริงของกรรมการแตละทาน หรือลงนามรวมกันโดย
กรรมการทุกทานในมติฉบับจริงฉบับเดียวกัน ทั้งน้ี กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัท
จัดการทางโทรสาร ซ่ึงบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งสง
ทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการที่นําสงมติทางโทรสาร
ดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจดัการตอไปเพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่
ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ใหกรรมการลงทุนซ่ึงมีสวนไดเสียใน
เรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

 ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนคําส่ังใด ๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ /หรือ จรรยาบรรณ  
หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขัดหรือแยงกับผลประโยชนของ
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กองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (veto 
right) โดยแจงใหคณะกรรมการลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร และใหถือวามติดังกลาวไมมีผลผูกพันกับ
บริษัทจัดการ และคณะกรรมการลงทุนตองพิจารณาแกไขมติดังกลาวโดยพลัน 

12.2.5 ประธานที่ประชุม  

 ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธาน
กรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินการประชุม
ใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในโครงการ  

12.2.6 รายงานการประชุม  

 บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไวท่ีบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัท
จัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

12.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตัดสินใจ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม ดังนี้ 

12.3.1 พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซ้ือ เชา เชาชวง ใหเชา ใหเชาชวง จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 

12.3.2 ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีข้ึนในภายหนา 

12.3.3 คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป เปดเผยให
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผย 

 ใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

12.3.4 คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใด ๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยูบน
พื้นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีข้ึนในภายหนา 
โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนรวมเปนสําคัญ 

12.3.5 คณะกรรมการลงทุนไมมีสวนรวมในการดําเนินการประจําวันของกองทุนรวม (เชน  ส่ังซ้ือขาย 
ตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ) และไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม เวนแตคาเบี้ยประชุมกรรมการลงทุน โดยมีสิทธิไดรับตามที่จายจริงในจํานวนไมเกิน 15,000 บาท ตอ
ทานตอการประชุมแตละครั้ง เฉพาะในกรณีที่จัดใหมีการประชุมหรือในจํานวนอื่นใดตามมติของผูถือ
หนวยลงทุน 
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13. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

 13.1  ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 

 ชื่อ   : ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ จํากัด สาขากรุงเทพ 
ที่อยู : เลขที่ 339 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา                     
  กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท : 02-788-2000 

หรือบุคคล อ่ืน ท่ีมี คุณสมบัติและไมมีลั กษณะตองห ามตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . 
วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  เปนผูดูแลผลประโยชนของ 
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอไป 

 13.2  เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 
บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

13.2.1 เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ไมนอยกวา 90 วัน 

13.2.2 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาไมวาโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม คูสัญญาอีกฝายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาว
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือ
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาไมวาโดย จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม 
ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุน
รวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชนดวย และในกรณีที่บริษัทจัดการเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนด
ไวในสัญญาไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม บริษัทจัดการตองรับผิดชอบตอ
คาใชจาย และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูดูแลผลประโยชน ใหแกผูดูแลผลประโยชนดวย 

13.2.3 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําส่ัง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ท้ังนี้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแล
ผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 
90 วัน 

13.2.4 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
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ผลประโยชน โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน 

13.2.5 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต. เรื่อง 
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และที่แกไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขเหตุขาดคุณสมบัติดังกลาวใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ แกไขเสร็จสิ้น  

 ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัทจัดการ
จะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ท้ังนี้เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปน อยางอื่น  

13.2.6 หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้
ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตอง
รับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ /หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิด
จากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย   

13.2.7 เมื่อมีผูใดเสนอหรือย่ืนคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่ เ ก่ียวของในสวนที่ เ ก่ียวกับผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพื่อการอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพ่ือฟนฟูกิจการ 
ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออ่ืนใดที่
คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตาง ๆ บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

13.2.8 เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิด 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป  บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. กอน
เน่ืองจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหกองทุน
รวมตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้น ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชน  ผูดูแลผลประโยชนน้ันตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะ
จัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําส่ัง
ของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปน เพ่ือใหการโอน
ทรัพยสิน และเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน และภายในเวลา
อันสมควรที่สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
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ในกรณีที่ สัญญาแต งตั้ ง ผู ดู แลผลประโยชน ส้ิน สุดลง เนื่ องจากผู ดู แลผลประโยชนบอก เลิ ก สัญญา  
หากบริษัทจัดการยังไมสามารถหาผูดูแลผลประโยชนรายใหมมารับมอบงานไดภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกลาว 
ผูดูแลผลประโยชนยังตองปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนรายใหม โดยผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจากกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาที่ผูดูแลผลประโยชนนั้นไดปฏิบัติหนาที่จนถึงวันที่ผูดูแลผลประโยชนไดส้ินสุดการทํา
หนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน รวมทั้งคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนนับตั้งแตวันส้ินสุดสัญญาเปนตนไปจนกวาบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมและ
สามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได 

ในกรณีการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวบรวมและโอนทรัพยสินทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนที่มาแทน หรือดําเนินการอยางอ่ืนตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนเพ่ือใหการโอนทรัพยสินและ
เอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ีการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง 

 13.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

ชื่อ   : ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ จํากัด สาขากรุงเทพ 
ที่อยู : เลขที่ 339 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา                     
  กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท : 02-788-2000 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพยสินไวที่สํานักงานของผูดูแล
ผลประโยชนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้นหรือที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนรายใหม  
อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาเชา 
หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัย ไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 

14. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี  

ชื่อ  : นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ 
ที่อยู : บริษัท บี พี อาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 

 โทรศัพท : 02-6345398-9 
 โทรสาร : 02-6345399 

หรือ บุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เพื่อ
เปนผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป 

 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี            48 

15. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน   

ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
ที่อยู : 44 ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330 
โทรศัพท : 02-6869500  
โทรสาร : 02-6573167 

หรือ บุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูถือหนวยลงทุน ทราบ 

16. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซ่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน เพื่อทําหนาที่เปนบริษัทจัดจําหนาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลัง และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ตอไป รวมท้ังประกาศใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ 

17. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง รวมทั้งประกาศใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและระบุไวใน
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทํา
หนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตอง
ปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว 

18. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

 18.1 ในการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนในครั้งแรก 

บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสิน  ที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกดังตอไปนี้ 
ชื่อ   : บริษัท อินเตอร แฟร แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 
ที่อยู  : 1340 ซอยอินทามระ 26/2  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
    แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : 0 2693  9431, 0 2693 9454  
โทรสาร : 0 2693 7858 
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ชื่อ   : บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด  
ที่อยู  : 90/348, 90/350 โครงการบุษราคัมเพลส ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แยก 18  
    แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท : 0 2276 2626-9 
โทรสาร : 0 2276 2624-5 

18.2 การประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีกองทุนรวมภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก  

บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินซ่ึงเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการ
ใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน เพ่ือทําการประเมินคาและหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนยีมและคาใชจายที่เกิดขึ้น  

โดยเมื่อมีการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบตอไป เวนแต ในกรณีเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมซึ่งมีการแตงตั้งบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการจะสงสําเนาสัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

19.   ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดเปนท่ีปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง ท้ังน้ี บุคคลดังกลาวจะ
ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

19.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา หรือหาประโยชนใน
อสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวเพื่อ
ประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแตงตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคลดังกลาว
จะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวของกําหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ 

19.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแตงตั้ง
เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

19.3 ที่ปรึกษาอื่นซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 
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20.   ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยท่ีนิติบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่คุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
อน่ึง เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อ่ืนใดที่เก่ียวของ หรือกระทําผิดหนาท่ีหรือขอกําหนดในสัญญาแตงตั้ง บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

21. การเสนอขายหนวยลงทุน 

21.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปดบัญชีกองทุนรวม  

 ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขาย จัดสง
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ พรอมกับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัด
ใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ คูมือผูลงทุน คําขอเปดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู
จองซื้อหนวยลงทุนท่ียังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม) คําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ไดท่ีที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขาย ในวันและเวลาทําการ  

21.2  วิธีการ วนัเวลา และราคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 21.2.1 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

 ในกรณีการจองซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการ
กองทุนรวมครั้งแรกใหกับผูจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนไมนอยกวา 250 ราย โดยแบงลักษณะประเภทของผู
จองซื้อหนวยลงทุนออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(1) ผูลงทุนกลุมที่ 1  บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่ เสนอขายทั้งหมดใหแกผูจองซื้อพิเศษ      เจ าของ  ผูให เชา    ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  

(2) ผูลงทุนกลุมที่ 2 บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอ
ขายทั้งหมด ใหแกผูจองซื้อทั่วไป  

 ทั้งน้ี ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 2 (ผูจองซื้อท่ัวไป) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะนําหนวยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป มาเสนอขายและจัดสรรใหกับผูจองซื้อพิเศษได และ
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ในกรณีที่มีหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไป เหลือจากการจองซื้อโดยผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษ 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือดังกลาวใหกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวได 

 ในการจองซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนแกผูลงทุนตางดาวไดไมเกินรอยละ 49 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

 ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ผูสนใจลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใน
คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนและเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) และนําสงไดที่  

1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

2. สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแลวสามารถจองซื้อหนวยลงทุนทางโทรสารได  

 ทั้งน้ี การจัดสรรดังกลาวยังคงข้ึนอยูกับการพิจารณาของผูจองซื้อพิเศษตอไป 

 เง่ือนไขการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดตามวัน เวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปน
มูลคาไมต่ํากวา 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) และเพิ่มทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแกบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตางๆในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและใบ
จองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนถูกตองและชัดเจน 

(3) กรณีมีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผู
ถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อ
แรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ดีหาก
ผูจองซื้อประสงคเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 

(5) สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(6) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน ในขณะที่จองซื้อ ผูจอง
ซ้ือจะตองแจงความประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ ที่
ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ 

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยท่ีตนมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการ
จัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของผู
จองซื้อนั้น ๆ หรือ 
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- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ซ่ึงจะนําหนวยลงทุนที่
ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ 

21.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

(1)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต ตั๋วแลก
เงินธนาคาร หรือคําส่ังหักบัญชี ธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตาม
วันที่ที่จองซ้ือและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพ่ือบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไว เพ่ือการรับชําระเงินซ้ือ  หนวยลง
ทุน โดยระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดาน หลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ 
และเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

 กรณีจองซื้อดวยวิธีอ่ืนที่มใิชเงินสด ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ให บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอน
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง 

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู จัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดรับการจองซื้อ
 หนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวไวเปนหลักฐาน 

(3)  ในกรณีท่ีผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ตั๋ วแลกเงินธนาคารซึ่งไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวยลงทุนทําการจอง
ซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได 

 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดน้ันเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายน้ัน 

 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซ้ือรายน้ัน 

(4)  ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มคา จะหัก
กลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได 

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน แลวจะ
เพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัท
จัดการเปนกรณีพิเศษ 

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไว
เพ่ือการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน ซ่ึงดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมด จะนําเขาเปนผลประโยชน
ของกองทุน 

21.4  การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 

 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจอง
ซ้ือหนวยลงทุน และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง หากปรากฏเหตุการณ ดังตอไปน้ี 
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(1) จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปไดไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
เวนแตเปนกรณีที่ไดรับการยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 

(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวาหารอยลานบาท 

(4) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับการยกเวนจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตางดาวเกินกวา รอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

(6) มูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ตามที่ระบุไวในโครงการ 

 บริษัทจัดการแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณีตามขอ (1) – (6) ภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลา
เสนอขายหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการ
ขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนน้ันตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคืนเงินและ
ผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวได อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง ใหบริษัทชําระ
ดอกเบี้ยตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการ
ชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 หากบริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถยุติการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนดังกลาวได  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขาย
หนวยลงทุนภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนน้ัน และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
นั้นส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินที่ไดรับจากการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง หากบริษัทจัดการไมสามารถ
ดําเนินการคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวได อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
เอง ใหบริษัทจัดการชําระดอกเบี้ยตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้น
จนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนครบถวน 

21.5  เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังตอไปน้ี  

(1)  กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้น มีผลทําให จํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
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(2)  กรณีที่บุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใด หรือเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน ประสงคจะ
จองซ้ือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับ
ยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด 

(3)  กรณี เอกสารหรือข อมูลที่บริษัทจัดการได รับจากผู จองซื้อหน วยลงทุนไม ถูกต องตามความเป น 
จริงหรือไมครบถวน 

(4)  กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปน 
 การฟอกเงิน เปนตน 

(5)  ในกรณีที่  บริษัทจัดการเห็นว าอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนจะลงทุน  อาจมีมูลค ารวมกันแล วไม ถึง 
รอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได   หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะ
ไมเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

(6)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีท่ีการจองซื้อหน
วยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุน   กอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนเปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
รักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเปนหลัก 

(7) กรณีที่มีบุคคล หรือ กลุมบุคคลใดที่ตองการซื้อหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของหนวยลงทุนที่ออกขาย
ทั้งหมด เวนแตเปนบุคคล หรือ กลุมบุคคลท่ีไดรับการยกเวนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

21.6  เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี 

 ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอนจะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคําขอเปดบัญชีกองทุน 
และ/หรือบัญชีผู ถือหนวยลงทุน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จนครบถวน 

 เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป (บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร) 

21.7 เอกสารการเปดบัญชีกองทุน 

 สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวม
ตอไปนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน  

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ 
-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ 
-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตาง  ประเทศ) หรือเอกสารอื่นใดที่

บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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2.  กรณีนิติบุคคล 

-  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ซ่ึงกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ 
-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซ่ึงกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ 
-  ขอบังคับของบริษัท ซ่ึงกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความถูกตอง และ 
-  หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่ มี การมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน พรอมสําเนาบัตร

ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อน่ึง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการ เปน ฉบับสําเนา 
เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดยผูมอบอํานาจดวย และ 

-  บัตรตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนด
เพ่ิมเติมในอนาคต 

3.  กรณีบุคคลตางดาว 

-  เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถิ่นท่ีอยูและ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการ
จะเห็นสมควร 

หมายเหต ุ

-  กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลง และขอกําหนดตาง ๆ ตามที่ไดระบุไว

ในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตาง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดประกาศกําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพ่ิมเติมในภายหนา 

21.8  การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

 เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุน
สามารถทําการซื้อ-ขายหนวยลงทุน ไดโดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย 

 ในกรณีของผูลงทุนตางดาวทางบริษัทจัดการ ในฐานะนายทะเบียน มีข้ันตอนการควบคุมดังนี้ 
1. การตรวจสอบหนังสือเดินทาง  
2. ออกใบหุน  เลขที่ จํานวนหุน และมูลคาหุนใหแกผูลงทุนตางดาว 
3. กรณีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพยฯ หากมีการโอนหนวยลงทุนจะตองแจงใหนายทะเบียนทราบ 
4. กรณีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อมีการซื้อขายทางตลาดหลักทรัพยจะทําเรื่องสรุปมาใหนายทะเบียนเพ่ือ

ดําเนินการแกไขขอมูลและตรวจสอบสัดสวนการถือหุนของผูลงทุนตางดาว 
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22. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 1 ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนาย
หนวยลงทุน ท้ังนี้ ในการจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะตอง
จัดสรรไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2) หากผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดบริษัทจัดการหรือ
บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลือออกจัดสรรใหผูลงทุนกลุมที่ 2 

(3) การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 จะทําโดยใชหลัก "Small Lot First" โดยหากผูจองซื้อทําการจอง
ซ้ือมากกวา 1 ใบจองซื้อตอ บริษัทจัดการ บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิพิจารณานําใบจองซื้อดังกลาวมารวมกันและจัดใหเหลือเพียงใบจองเดียว โดยใช
หลักการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่ม
เปนทวีคูณของ 1,000 บาทใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ วน
เปนรอบๆ  จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เปดเสนอขายซึ่งไมรวมถึงจํานวนหนวยลงทุนท่ีผู
ลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อ  หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไมสามารถจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 
ดังกลาวทุกรายในรอบใด บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 
ตามหลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร 

(4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนไมสามารถ
จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดได บริษัทจัดการหรือบริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ตามหลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร  

(5) ผูจองซื้อรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อหรือนอยกวาที่จองซื้อไวตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรจากบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนโดยไมเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 

(6) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามใบจองซื้อหนวยลงทุนใน
กรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบในอนาคตตอการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนทันทีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ ผู
 จองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

  เงื่อนไขเพิ่มเติม  

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตาวดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุน
 ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใน
 ลักษณะดังตอไปนี้ 
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(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
(2) มีการลงทุนเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 
ของพ้ืนที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น  

การจัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนรวม จะเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่สน.25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 

23. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ
ลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมท่ีจะใชหาผลประโยชน 

23.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้ 
(1)  ขอมติในเรื่องวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุน 

จดทะเบียนที่จะเพ่ิม วิธีการกําหนดราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุน  โดย
ตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดังนี้ 
(1.1)  กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ 

จํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ทั้งนี้ องคประชุม
ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมด และจํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(1.2) กรณีการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งน้ี การนับคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผู
มีสวนไดเสียดังตอไปน้ี 
(ก)  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม กรณี

เปนการเพิ่มเงินทุนเพ่ือซ้ือ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม   
(ข)  เจาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม กรณี

เปนการเพิ่มเงินทุนเพ่ือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 
 (ค)  ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง

กรณีเปนการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 
(ง)  ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 
(จ)  บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แลวแต

กรณี 
ในกรณีที่เสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมบางราย  หากผูถือ 
หนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัท
จัดการจะไมดําเนินการใหมีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว   
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(2)  ขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดรับมติจาก 
 ผูถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
 ทั้งหมด 

 23.3  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 22.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1)   ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมท้ังจัดสงรางหนังสือชี้ชวนเสนอขาย 
   หนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   
 (2)   จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวน 
 (3)   จดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของ 
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

 23.4 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
  เพิ่มเติม  หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(1)  หากบริษัทจัดการยังไมได ย่ืนขอจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจงเรื่องขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 
14 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

(2)   หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลวบริษัทจัดการ
จะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนโดย
การลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวน
ของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จโดย
ไมชักชา 

24. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   
 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้  บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจใน
 การจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  

 (1) กองทุนรวมมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย     
(2) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวลดลงจากการประเมินคาหรือสอบ

ทานการประเมินคาทรัพยสิน  
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซ่ึงทยอยตัดจาย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะลดมูลคาของหนวยลงทุน และดําเนินการดังตอไปนี้  

(1)   ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 
ทั้งน้ี เงินที่เฉล่ียคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม 
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(2)   ย่ืนคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(3) จัดใหมีขอมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัทจัดการและรายงาน
ประจําปของกองทุนรวม เพ่ือใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได โดยขอมูลดังกลาวตองมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

(ก) เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียน 
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุนท่ีลดในแตละครั้ง 
(ค) วันปดสมุดทะเบียน และวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถือหนวยลงทุน 

25. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนอาจรองขอ
ตอนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ บริษัทจัดการเพื่อใหออกใบหนวยลงทุน ตามขอ25.2 (4) (4.1) 

25.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 

1)  โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนทํา
การบันทึกชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอยแลว เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน" และ "ใบจองซื้อ
หนวยลงทุน" เมื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบถวนแลว 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน 

3)  ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย(Broker) หรือการ
นําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อนั้น นายหนาคา
หลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะเปนผูออกหลักฐานตางๆ เพื่อแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับ
ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงจะเปนไปตามระบบงานของแตละแหง 

4)  นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะใน
กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตองดําเนินการ ดังน้ี :- 

 (4.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซ่ึงขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(4.2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวย
ลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 24 "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม" 

(4.3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุน
กรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะ
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ใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุนน้ัน 

(4.4) ใบหนวยลงทุนที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุ
ชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวย
ลงทุน และ/หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได 

26. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) 
 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)  และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

 26.1   สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

26.1.1 สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอ่ืน
ใดที่เกี่ยวของ และใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน ขอจํากัดการลงทุน และโครงการที่
ไดรับอนุมัติ รวมถึงสัญญาตาง ๆ ท่ีไดทําข้ึน ตลอดจนขอผูกพันตามใบจองซื้อหนวยลงทุนที่ทําไวกับผูถือ
หนวยลงทุนอยางเครงครัด 

26.1.2 สิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือเวียนที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด 
และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการน้ี 

26.1.3 สิทธิในการลาออกจากการทําหนาท่ีเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวมรายละเอียดตามที่
กําหนดในเรื่องเงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ และ/หรือเลิกโครงการ  

26.1.4 สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการลงทุน 
หรือการลงมติใด ๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการ
อาจเสียชื่อเสียง หรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

26.1.5 สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการบอกกลาวการ
ลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นมารับ
หนาท่ีไดภายในกําหนดเวลา 90 วันใหแกกองทุนรวม (รายละเอียดตามที่กําหนดในเรื่องเงื่อนไขในการ
เปล่ียนบรษิัทจัดการ)  

-  สิทธิในการดํา เนินการให เปนไปตามที่ กําหนดไวในโครงการ  และ /หรือ  ตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ 
ผอนผัน และ/หรือส่ังการ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี            61 

-  สิทธิในการแกไข  เ พ่ิมเติม  เปล่ียนแปลงโครงการ  ให เปนไปตามการสั่งการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายและ/หรือในกรณีที่ไดมีการ
เปล่ียนแปลง แกไข  เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือส่ังการเปนอยางอื่น 

-  สิทธิท่ีจะดําเนินการขาย จําหนาย จาย โอน ทรัพยสินบางสวนหรือท้ังหมดของกองทุนรวมตามที่
เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

-  สิทธิในการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซ่ึงสิทธิและ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวของ 

26.1.6 สิทธิในการส่ังใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) แกไขคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด 

26.1.7 สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

26.1.8 จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเขาทําสัญญาตาง ๆ ในนามของกองทุน
รวม ภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

26.1.9 จัดสงแจกจายและจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้ 

(1) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสง แจกจาย หรือจัด
ใหมีหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน และจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือ
ชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการใหบริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ที่ผูลงทุนควรทราบพรอมกับใบจองซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของบริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนและของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน แลวแตกรณี เพื่อประโยชนในการ
แจกจายแกผูที่สนใจจะลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน 

(3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนส้ินสุดลง บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนา
ใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจง
การแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบหลังจากที่กองทุนรวมไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือหลังจากวันที่ไดมี
มติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการแลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 
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26.1.10 ย่ืนจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการ 

26.1.11 ย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือขอใหรับพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

26.1.12 นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหาผลประโยชน การซ้ือ 
เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย ส่ังโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือ
ทรัพยสินอ่ืนที่ลงทุนไวตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดในโครงการ โดย
เปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย 

26.1.13 ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยวิธีการดําเนินการเปนไปตาม ”
หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

26.1.14 จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

26.1.15 จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

26.1.16 จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยตามขอกําหนดและหลักเกณฑประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

26.1.17 จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

26.1.18 ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของ
กองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 

26.1.19 จัดใหไดมาซึ่งรายไดและผลประโยชนของกองทุนรวม และนําเงินไดและผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับ
ผูดูแลผลประโยชน 

26.1.20 แตงตั้งที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือการ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการจดัตั้งกองทุน   เพ่ือประโยชนในการ
จัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานการแตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันแตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญากับบุคคลดังกลาว 
และจะจัดสงสําเนาสัญญาใหผูดูแลผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

26.1.21 แตงตั้งผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไวซ่ึง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการแตงตั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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26.1.22 แตงตั้ งผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง เ พ่ือรับผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย 
สภาพคลองของกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารสินทรัพยสภาพคลองตองไดรับความ
เห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.1.23 แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทนุ (ซ่ึงอาจไดแกบริษัทจัดการ) และจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซ่ึงทะเบียนของผูถือหนวย
ลงทุน 

26.1.24 แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน เพื่อการประเมินคาและสอบทานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด เพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม พรอมทั้งแจงและจัดสงสําเนารายงานการประเมินคาและรายงานการ
สอบทานการประเมินคา พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหแกผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน 
และใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรบัรายงานดังกลาว 

26.1.25 แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ท้ังนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

26.1.26 จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหามตามขอกําหนด 
แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อจัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํา
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.1.27 แตงตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพื่อทําหนาท่ีจําหนายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผู
โอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุม
บุคคลเดียวกัน 

26.1.28 แตงตั้งบุคคลอ่ืนใดเพ่ือทําหนาที่ตาง ๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม (ถามี) อาทิ ผูควบคุมงานกอสราง ผูเชี่ยวชาญ
ดานตาง ๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปน
ตน 

26.1.29 จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน รวมทั้งจัดใหมี
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ
ของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุน  หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญอยางนอย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.1.30 จัดสง เอกสารดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  
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(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย และสัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิ
การเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแลวแตกรณี 

(2) สัญญาเปนหนังสือท่ีแสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน 
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปน
สาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน เพื่อใหผู
ลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญอยางนอยตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.1.31 จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชน 

(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน แลวแตกรณี 

(2) สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

26.1.32 รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ ส่ังใหผูมีหนาท่ีตาง ๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่
ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตาง ๆ และ/หรือดําเนินการตาง ๆ ตามที่
ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมี
อํานาจตามกฎหมายรองขอ 

26.1.33 ดําเนินการขาย จําหนาย จาย โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร 

26.1.34 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัท
จัดการ 

26.1.35 ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญตามขอ 26.1.29 ใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซ้ือ เชา 
จําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอ่ืนตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

26.1.36 คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แลวแตกรณี และจัดใหผูดูแลผลประโยชนรับรองการคํานวณมูลคาดังกลาว พรอมทั้งประกาศ
มูลคาดังกลาวในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ และตลาดหลักทรัพยรวมทั้งปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งการ
เปดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนดวย  
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26.1.37 ประกาศและเปดเผยเหตุการณในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่
คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม อันมีผลกระทบตอ
มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ ภายหลังจากผูดูแลผลประโยชน
รับรองการคํานวณดังกลาว โดยจะเปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผย
ขอมูลตามขอ 26.1.38 และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการ
เปดเผยตามขอ 26.1.36 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 

26.1.38 จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการ
ลงทุนและมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ิน
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต
วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

26.1.39 ดําเนินการเพิ่มเงินทุน และลดเงินทุนตามหัวขอ “การเพ่ิมเงินทุนและการลดเงินทุนของ “กองทุนรวม”  

26.1.40 ดําเนินการฟองรอง หรือแกตางคดีแพง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแตงตั้งตัวแทนเพ่ือ
กระทําการดังกลาว 

26.1.41 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนใด ๆ ในสวนที่กองทุน
รวมถือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปนเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

26.1.42 เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ ตามหัวขอ “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

26.1.43 ยกเลิกกองทุนรวม ตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

26.1.44 แตงตั้งผูชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพ่ือทําหนาที่รวบรวมและแจกจายทรัพยสินใหแก 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมท้ังทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีใหเสร็จส้ิน และแจง
ใหผูดูแลผลประโยชนทราบ 

26.1.45 ไดรับคาตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

26.1.46 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหถึงซ่ึงวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยไมขัดตอกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาว
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน โดยที่หากสาเหตุ การเปลี่ยน
บริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดพลาดหรือการประกอบหนาที่บกพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัท
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จัดการโดยตรงแลว และบริษัทจัดการบริหารกองทุนรวมยังไมครบ 5 ป นับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ดังกลาว บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกใหกองทุนรวมจายคาชดเชยตามอัตราคาธรรมเนียมการจัดการรายปของป
ลาสุดตามระยะเวลาที่ไมครบ 5 ป  

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชมุผูถือหนวยลงทุนหรือมีการ
แกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และ
ขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และ
บริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาท่ีตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการ
กองทุนรวมตอไป ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจัดการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย
หลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือ
หนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการ
แตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

(3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน 
การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุม
บุคคลเดียวกันในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด) หรือกรณีอ่ืนใดอันจะ
มีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการ
จัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาท่ีตอไปโดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแต
ผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตอง
ดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวม ซ่ึงมี
ผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไปบริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการอัตรา
ที่ระบุไวในโครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่เปนบริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
จะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการ
เปนบริษัทจัดการตามขอ (2) หรือขอ (3) ขางตนนี้จนครบถวน แตกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
แตงตั้งบริษัทจัดการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหนาที่ไดภายใน 120 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ  
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26.2   สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

26.2.1 ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนที่ทําข้ึนกับบริษัทจัดการ 

26.2.2 ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอ
ผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุน ภายใตบทบัญญัติในมาตรา125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งท่ีมีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเครงครัด หาก
บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตาม ใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที  

26.2.3 จัดทํารายงาน และสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 
125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ผูดูแลผลประโยชนไดทราบถึงเหตุการณดังกลาว 

26.2.4 เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของ 
ผูดูแลผลประโยชนและทรัพยสินของลูกคาอ่ืน ๆ ภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแล
การเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชน 

26.2.5 ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
ดังตอไปนี้ 

(1) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ  

(2) ทุกหนึ่งปนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ  

26.2.6 บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริง
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน้ัน 

26.2.7 แจงใหบริษัทจัดการทราบภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญ 

26.2.8 แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหมโดย
พลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอันมีผลกระทบตอ
มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

26.2.9 ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมให
เปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.2.10 ใหความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดใหมีการประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชน 
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26.2.11 ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

26.2.12 ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย ผูดูแลผลประโยชนตองเก็บรักษาโฉนดที่ดินหรือเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้น หนังสือกรมธรรมประกันภัย เอกสารอื่นใด      ที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และในกรณี
ทรัพยสินที่ลงทุนเปนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ผูดูแลผลประโยชนตองเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิ
การเชาในอสังหาริมทรัพยนั้น เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ตลอดจนเอกสาร
ที่เก่ียวของกับการจัดหาผลประโยชนจากสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว เชน สัญญาเชาหรือสัญญา
โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เปนตน ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไว
ที่ผูดูแลผลประโยชนได หรือบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกันเปนอยางอื่น  

26.2.13 รับมอบหรือสงมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดังกลาวขางตนเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวม และรับมอบหรือสงมอบเอกสารแสดงสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวขางตนเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวม เพื่อให
เปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

26.2.14  รับรองความถูกตองของการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลว ในกรณีผูดูแลผลประโยชนเห็นวา การคํานวณดังกลาว
ถูกตองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.2.15  จัดเตรียมและสงรายงานและเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัทจัดการ 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกส้ินวันทําการที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเปดทําการในประเทศไทย (“วันทําการ”) 

(2) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพยทุกส้ินวันทํา
การ 

(3) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซ้ือหลักทรัพย และลูกหนี้คาขายหลักทรัพย (ถามี) 

26.2.16 เพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนินการคํานวณและจัดทํารายงานตามขอ 26.2.14 และ ขอ  26.2.15 ขางตน 
ผูดูแลผลประโยชนจะใชขอมูลซ่ึงไดจากบริษัทจัดการหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด 

26.2.17 รายงานที่ไดรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนตามขอ 26.2.14 และรายงานที่ไดจัดทําโดยผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ 26.2.15 ขางตนใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการ
มิไดทักทวงภายใน 180 วันนับจากวันท่ีในรายงาน 

26.2.18 ดําเนินการฟองรองในนามของกองทุนรวมใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนและ/หรือฟองรอง
เรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทุกคน หรือ
เมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการฟองรองบังคบัคดีให
ผูดูแลผลประโยชนเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวมได 

26.2.19 ในกรณีที่บริษัทจัดการไดแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามอัตราที่จะไดตกลงกันและจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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(1) เมื่อไดรับแจงการแตงตั้งผูชําระบัญชีจากบริษัทจัดการ ใหสงมอบบรรดาบัญชีและเอกสารอ่ืน ๆ ของ
กองทุนรวมแกผูชําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันเลิกกองทุนรวม 

(2) ดูแลรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม จนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 

(3) ดูแลใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว ผูดูแลผลประโยชน
จะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

(4) แจกจายเงินและ/หรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมตามสมุดทะเบียนเมื่อไดรับคําส่ังจากผูชําระบัญชี 

26.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินที่ไดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม และ
นําเขาฝากในบัญชีออมทรัพยและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

26.2.21 จายคาใชจายของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

26.2.22 มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

26.2.23 ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งท่ีมีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

26.2.24 รับผิดชอบตอความเสียหายแกบริษัทจัดการ และ/หรือตอความสูญเสีย เสียหาย และคาใชจายตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนกับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที่ผูดูแลผลประโยชนกระทํา หรือละเวนการ
กระทําภายใตสัญญา หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และซึ่งเกิดข้ึน
จากความประมาทเลินเลอหรือการไมกระทําตามหนาที่โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน หรือ
พนักงานเจาหนาท่ี ลูกจาง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน ความเสียหาย
ดังกลาว รวมถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนจากความลาชาโดยไมมีเหตุอันสมควร ในขั้นตอนการขออนุมัติ
ภายในของผูดูแลผลประโยชนในเรื่องตาง ๆ ที่ผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการภายใตสัญญา หรือ
ตามโครงการจัดการกองทุนรวม 

26.2.25 ตกลงใหผูแทนของบริษัทจัดการรวมถึงผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือผูสอบบัญชีของกองทุน
รวมเขาตรวจนับทรัพยสิน หรือตรวจสอบบัญชีและเอกสารตาง ๆ ของกองทุนรวมที่เก็บรักษาไวหรืออยู
ในความครอบครองของผูดูแลผลประโยชนไดตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผูดูแลผลประโยชน 
และใหความรวมมือใด ๆ แกบริษัทจัดการในการดําเนินการตามที่กําหนดในสัญญา หรือในโครงการ
จัดการกองทุนรวม รวมถึงการสงมอบเอกสารตาง ๆ ตามที่บริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุน หรือผูมี
อํานาจตามกฎหมายรองขอ 

26.2.26 รับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม เพราะการกระทําหรือการละเวนกระทําโดย
ทุจริต ประมาทเลินเลอ หรือไมกระทําการตามหนาที่โดยไมมีเหตุอันควร หรือโดยเจตนาของผูดูแล
ผลประโยชน หรือเจาหนาท่ี พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของผูดูแลผลประโยชนเอง หรือการไมปฏิบัติ
ตามที่ไดตกลงไวกับบริษัทจัดการ 
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26.2.27 ตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวม และใหความเห็นและคํารับรองรายงานการประเมินของบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิน
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการกองทุนรวมและเห็นวาเปนธุรกรรมที่มีธรรมเนียมทางการคาปกติ
เสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’ s length transaction)  

26.3   สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) 

ท่ีปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

26.3.1 ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาท่ีที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

26.3.2 ใหคําปรึกษาหรือแนะนําเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยน้ัน เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

26.3.3 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแตงตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวมและตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งน้ี เมื่อมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาราย
ใหม บริษัทจัดการจะตองแจงการแตงตั้งที่ปรึกษารายใหมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษารายใหม และจะจัดสงสําเนาสัญญาใหผูดูแลผลประโยชน ภายใน 5 วันทํา
การนับแตวันทําสัญญาดังกลาว  

 

26.4   สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังตอไปนี้ 

26.4.1 ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมตามสัญญาการจางที่ทําขึ้น
ระหวางบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

26.4.2 ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมในแตละวันใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ และทํา
รายไดแกทรัพยสินตลอดเวลา รวมทั้งบริหารอสังหาริมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 

26.4.3 จัดเก็บรายรับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอ่ืนที่เก่ียวของ 

26.4.4 ไมกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวม 

26.4.5 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

26.5   สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
บริษัทประเมินคาทรัพยสินมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ ดังตอไปน้ี 

26.5.1 ไดรับคาตอบแทนจากการประเมินคาทรัพยสิน หรือจากการสอบทานมูลคาทรัพยสินจากกองทุนรวมตาม
สัญญาที่ทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการกับบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
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26.5.2 ทําหนาที่ในการประเมินคา หรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

26.6   สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

26.6.1 ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษา
ทางการเงินท่ีไดตกลงกัน 

26.6.2 ใหคําปรึกษาหรือแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพยสิน รวมถึงการเพิ่มเงินทุน  

26.6.3 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

27 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 
  27.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน 

                รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 
   (1)   คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
         -  ในการเสนอขายครั้งแรก   :             ไมมี 
          -  ในการเพิ่มเงินทุน   :             ไมมี 

(2)   คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  :             ไมมี 

   (3)   คาธรรมเนียมการโอนเงิน   :    ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 
(4)   คาธรรมเนียมการออกเอกสาร   :                            ไมเกิน 100 บาทตอรายการ 
       แสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

      (5)   อ่ืน ๆ (ระบุ)  : คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํ านํ าหนวย
 ลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตรา
 ที่บริษัทจัดการ  และ /หรือนายทะเบียนหนวย
 ลงทุนกําหนด 

 ค า ใ ช จ า ย อ่ื น  ๆ  ท่ี ผู ถื อหน ว ย ล งทุ นขอ ให
 บริษัทจัดการ  หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
 ดํ า เ นิ นก า ร ให ผู ถื อ หน ว ย ล งทุ น เ ป น ก รณี
 พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง 

 27.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป 
 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป 
 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
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ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอ่ืนๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนรวมได เชน 
คาใชจายในการเดินทาง คาท่ีพัก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 
 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(4)  คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ตามจํานวนที่เกิดข้ึนจริงตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวของแตไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 

(5)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม 
 (5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 
  ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 (5.2) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติมกรณีที่มกีารซ้ือ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 
  ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 
 (5.3) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ คาท่ี

 ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน ตามที่จาย
 จริง 

(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 
 ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก : ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 
 ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน : ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละครั้ง 
  ค) กรณีอ่ืนๆ : ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 100,000 บาทตอป 

(7)   คาเบี้ยประกันภัย 
  ชําระตามอัตราและวิธีการตามขอเสนอที่ไดตกลงกันระหวางบริษัทจัดการกับบริษัทประกันภัย 

(8)   คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 
ตามที่จายจริงในจํานวนไมเกิน 15,000 บาทตอทาน ตอการประชุมแตละครั้ง เฉพาะในกรณีที่จัดใหมีการประชุม 
หรือในจํานวนอ่ืนใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน 

(9)  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

(9.1)  คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

(9.2)  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 
(9.3) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 
(9.4)  คาใชจายอ่ืนใดทีเ่ก่ียวของกับการจัดการอสังหารมิทรัพย เชน คาใชจายทางการตลาด รวมถึงคา

โฆษณาประชาสมัพันธ การสงเสรมิการขายคาสาธารณูปโภค คาธรรมเนยีมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 
(9.5)  คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือกอสรางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินที่เก่ียวของท่ีกองทุนรวมลงทุนไวหรือมีไว 
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(9.6)  คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ 
หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล    เพ่ือรักษาสิทธิของผูถือหนวยโดยผูดูแ ลผลป
ระโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(9.7)  คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสารเปนตน 

(9.8)  คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี และ
แบบฟอรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(9.9)  คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือชี้ชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุนรายงานประจําป 
ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(9.10)  คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตาง ๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไข
เพ่ิมเติมโครงการ ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผู
ถือหนวยลงทุน 

(9.11)  คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน เชน คา
โทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เปนตน 

(9.12)  คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุนเชน คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คา
โทรสาร เปนตน 

(9.13)  คาใชจายอันเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมโครงการและ/หรือท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนการ
ขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(9.14) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม 
(9.15)  คาใชจายทางกฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของกองทุนรวมและ

บริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี(ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได
รับคํา ส่ังจากสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศ า ล 
คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลดจํานอง 
คาใชจายในดานนิติกรรมคาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(9.16)  คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 

(9.17)  คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอ่ืน ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(9.18)  คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม เชน คาใชจายในการ
ประกันวินาศภัย เปนตน 
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(9.19) คาใชจายเก่ียวกับภาษี คาธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและคาใชจายตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับหนวยราชการเชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(9.20)  คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยท่ีอยู
ระหวางการกอสราง) 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 27.2 เปนอัตราตามที่จายจริง และเปนอัตราโดยเฉลี่ยที่เรียกเก็บท่ัวไปของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกัน จะถือเปนภาระของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 27.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วัน
สุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนรวม
เปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 27.2 (4) – (9) ในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจายเปน
คาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวม จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

  27.3  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีไมไดเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 
(1)   คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินท่ีจําหนาย 
(2) คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม (ซ่ึงไมรวมคาธรรมเนยีมตามขอ (1)) 

(2.1)   คาใชจายหรือคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของในการจัดตั้งกองทุนรวม เชนคาธรรมเนียมในการ
จัดตั้งกองทุนรวม และจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน คาท่ีปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและ
จัดทําเอกสารสัญญา และคาแปลเอกสาร เปนตน 

(2.2)  คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ3.00 ของมูลคาซ้ือขาย 
(2.3)  คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย ทรัพยสิน 

หลักทรัพยของกองทุนรวม เชน คาใชจายในการจําหนายหรือโอนสิทธิ คาธรรมเนียมการ
โอน เปนตน 

(2.4) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด ๆ ที่เก่ียวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ตามที่
จายจริง เชน คานายหนาซ้ือขาย ซ่ึงจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย เมื่อมี
การซื้ออสังหาริมทรัพย และจะถูกหักจากคาขายอสังหาริมทรัพย เมื่อมีการขาย
อสังหาริมทรัพย คาใชจายที่เก่ียวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยคาใชจายในการ
โอนอสังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน 
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(2.5)  คาธรรมเนียม และหรือ คาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรมคาธรรมเนียมผูสอบ
วิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน คาใชจายจัดทํารายงาน 
หรือบทวิจัย 

(2.6) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 
ในการเสนอขายครั้งแรก ไมเกิน 3,000,000 บาท ในกรณีที่กองทุนรวมตองการเพิ่มทุนหรือ
ตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนรวมใหผูที่สนใจทราบ  หรือการ
ประชาสัมพันธ อ่ืนใดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด จะเรียก_
เก็บตามอัตราที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกิน 3,000,000 บาทตอครั้ง  
นอกจากนี้ คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพ่ือใหนักลงทุนทราบเกี่ยวกับกองทุน
รวมไมเกิน 2,000,000 บาทตอปบัญชี 

(2.7) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการประเมินคา
ทรัพยสินครั้งแรก 

27.4  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจาย 
 กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยเกินกึ่งหนึ่งของผูถือหนวย และ

ดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วนัตามวิธีการดังตอไปน้ี  

 (1.1)  ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 

   (1.2)  ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจดัการทุกแหง และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ 

28.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน 

 28.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม  
ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและ 
เดือนธันวาคม แลวแตกรณี  ทั้งน้ี มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาว 
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

      บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 28.2 การคํานวณและประกาศมูลคาตามขอ 28.1  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 
  (1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
 (2)  คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก 
สากล  และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ีหาทิ้ง 

 ในกรณีที่มีผลประโยชน เกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ ง   บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้น 
รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
 28.3   การเปดเผยขอมูลตามขอ 28.1  บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและ 
ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน  พรอมทั้ง 
เปดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี            76 

 28.4  ในกรณีท่ีมี เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ที่ เกิดข้ึนภายหลังจากวันที่ คํานวณตามขอ 28.1 อันมี 
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณ 
หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 29.3  และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
เกิดข้ึนภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 29.3 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 
 28.5 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

      (1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา 
หรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
ครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

      (2)   ทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

 29.1 รายงานของกองทุนรวม 

  บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาวใหแก
ผู ถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผู ถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . ภายใน  4 เดือนนับแต 
วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  29.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

   บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต 
วันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาว 
ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน เพ่ือใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูล 
ตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการ
จัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซ้ือ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ 
กองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

  29.3   รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 
     กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนา
ของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  ทั้งน้ี  บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนา 
ผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย   
  เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
บริษัทจัดการจะแจงความคืบหนาขางตนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 
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30. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     

 30.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพ่ือประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   
  (1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   
  (2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 30.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1  รายเพ่ือประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปน้ี 
  (1)   ทุก 2 ปนับแตวันท่ีมีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(2)   ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามี เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ  เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

 30.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพ่ือทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับแต
วันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

30.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่  30 เดือนมิถุนายน ของทุกป 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 

32.      สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

32.1   สิทธิในการรับเงินปนผล 
ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามหลักเกณฑ
ที่ระบุไวในโครงการ 

ทั้งน้ี หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะหนวย
ลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
ระบุไวในขอ 8 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

 

32.2   สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 
โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของ
ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ัน
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เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียง
ในการขอมติ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 8. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

32.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนตามสัดสวนหากกองทุนรวมตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัด
ใหมีผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงิน และ/หรือทรัพยสินอ่ืน คืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม 

32.4   สิทธิในการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการโอนหนวยลงทุนไดตามหัวขอ “การโอนหนวยลงทุน” 

32.5   สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 
32.5.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 
 ภายใตบังคับความในขอ 8 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวม ตามที่

กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

32.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 
 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ 

32.6   การจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการรับเงินปนผลและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสวนที่ถือหนวย
ลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนด และการดําเนินการกับเงินปนผลสวนท่ีไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
จัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอ่ืนของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมจนกวาจะเลิกกองทุนรวมนั้น 

33. การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

33.1  การแกไขเพ่ิมเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําส่ัง  

 ในกรณีท่ีหนวยงานราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือหนวยงาน
อ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข ประกาศกําหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผอนผันในเรื่องตาง ๆ 
ที่ เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  วิ ธีการจัดตั้งและจัดการ  และ  /หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ 
ฯลฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่กฎเกณฑที่แกไขดังกลาว   
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33.2 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการกรณีอ่ืน ๆ  

)1(  ใหบริษัทจัดการสามารถแกไขเพิ่มเติมโครงการนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 32.1 ไดโดยไดรับมติเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดเปนจํานวนเกินกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซ่ึงคิดเปนจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข 

)2(  บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกรายและ
เปดเผยผานสื่อของตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของและจะประกาศทางหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. หรือวันที่
ไดมีมติแกไข แลวแตกรณี 

 อน่ึง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใด ๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพ่ือแกไข
เพ่ิมเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับ
ความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณดังนี้ 
34.1     เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 
34.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนโดยเลิกกองทุน

รวมในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   
 34.3  เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 23.4 แลว 

34.4    เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม  ทั้งน้ีในกรณีที่บริษัทจัดการบริหารกองทุนรวมยังไมครบ 5 ป นับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนดังกลาว บริษัท
จัดการมีสิทธิเรียกใหกองทุนรวมจายคาชดเชยตามอัตราคาธรรมเนียมการจัดการรายปของปลาสุดตามระยะเวลาที่ไมครบ 5 ป  
 34.5    เมื่อครบอายุโครงการ 
 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
 จัดการกองทุนรวม     

เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ 
บัญชีเพ่ือทําหนาท่ีจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือ 
ทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอ
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

36. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
ไมมี    

37. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต . และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทํา
ประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน
ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 
วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งน้ี หากมีเหตุ
จําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว อยางไรก็ดี หากบริษัทจัดการไมสามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

38. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

38.1  เหตุของการจัดประชุม 

          (1)  บริษัทจัดการ เรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน 
          (2)  ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

38.2  องคประชุม 

ผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมจะตองมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวย
ลงทุนทั้งหมด และผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมจึงจะครบเปนองคประชุม 

38.3 มติผูถือหนวยลงทุน (กรณีจัดประชุม) 

            ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงเวนแตจะกําหนดเปนอยางอ่ืนในโครงการ 

38.4 มติเวียนแทนการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน 

                      ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด 
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39. อื่น ๆ 

 39.1 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนรวมใชบริการบุคคลอื่น 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใชบริการของ
บุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

39.1.1 ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวน้ันตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

39.1.2 ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อให
กองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอง
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมน้ันดวย  

อนึ่ง บริษัทจัดการไมอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อประโยชนของบริษัทจัดการจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอัน
เนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เปนเรื่องท่ีไมพึงกระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนท่ีผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการ หรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซ่ึงผูถือหนวยลงทุน
อาจขอดูแนวทางนี้ได ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีของกองทุนรวมดวย 

39.2 ผูดูแลสภาพคลอง 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย หรือ 
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน ใหเปนผูดูแล
สภาพคลองใหแกหนวยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อทําหนาที่ซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษาสภาพคลอง
ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมได 


