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รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

“การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่า
หรือนอ้ยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได ้นอกจากนี ้รายไดห้ลกัของกองทนุรวมนีจ้ะขึน้อยู่กับรายไดค้่าเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ดงันัน้ ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาถึงขอ้มลูของอสงัหารมิทรพัย ์ความสามารถของผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์และสภาพ
ธุรกิจการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้ศกึษาปัจจยัความเสี่ยงที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน” 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรฐัอเมรกิา หรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือที่ประเทศ
สหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรฐับาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รบั
ช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้ัวแทนหรือผูจ้ดัการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามขอ้1 – 4 

บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม ส  าหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

“ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และ
เม่ือมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ” 
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ชื่อบริษทัจัดกำร : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู่บริษทัจัดกำร :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
  เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
   โทรศพัท ์ 0-2838-1800 
 Website : www.eastspring.co.th   
   Email : contactus.th@eastspring.com 
 
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม 
 

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) โครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) Luxury Real Estate Investment Fund  
1.3 ชื่อย่อ LUXF  
1.4 ประเภทโครงการ 

 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนด
อสังหาริมทรพัย ์ที่จะซือ้หรือเช่าไวเ้ป็นการแน่นอนที่มีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเพื่อขอใหร้บัหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

1.5 ลกัษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจง 
1.6 
1.7 

อายโุครงการ 
วนัท่ีที่ไดร้บัอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการ
กองทนุรวม 

ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
24 เมษายน 2551 

 
2. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำทีต่รำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทนุที่

เสนอขำย และมูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรจองซือ้  
 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ 1,965,000,000 บาท  (หน่ึงพนัเกา้รอ้ยหกสิบหา้ลา้นบาท) 
2.2 มลูค่าที่ตราไวข้องหนว่ยลงทนุ 9.80 บาท (เกา้บาทแปดสิบสตางค)์ 
2.3 จ านวนหน่วยลงทนุ 196,500,000 หน่วย (หน่ึงรอ้ยเกา้สิบหกลา้นหา้แสนหน่วย)  
2.4 ประเภทของหน่วยลงทนุ ระบชุื่อผูถื้อ 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 10.00 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทนุ (ถา้มี) 
2.6 มลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้ 10,000.00 บาท หรือ 1,000 หน่วย (หนึ่งหมื่นบาทหรือหนึ่งพัน

หน่วย) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000.00 บาท หรือ 100 หน่วย 
(หน่ึงพนับาทหรือหนึ่งรอ้ยหน่วย) 

 

 

http://www.eastspring.co.th/
mailto:contactuS.th@eastspring.com
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3.         วัตถุประสงคข์องโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม  และรำยละเอียดนโยบำยกำรลงทนุ 

3.1 วัตถุประสงคข์องโครงกำร 
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
กองทุนจะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์โดยกองทุนจะรบัโอน
กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหารมิทรพัย ์และจดัหาผลประโยชนจ์าก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยต์่างๆ ท่ีกองทุน
ไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าอสังหาริมทรพัยอ์อกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะ
โรงแรมหรือการน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่าหรือเช่าช่วงเพื่อใหผู้ป้ระกอบการน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกหา
ประโยชนใ์นลกัษณะโรงแรม ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสรา้ง และ/หรือ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดยรบัโอนใบอนุญาตก่อสรา้ง และ/หรือด าเนินการขอหรือรบัโอนใบอนญุาตอื่นๆ 
เช่น ใบอนญุาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการดงักล่าวได)้ และ/หรือด าเนินการอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อประโยชนข์องอสงัหาริมทรพัย ์และเพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทน
แก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นและ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/
หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

3.2 รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 

ในการลงทุนครัง้แรกกองทุนจะท าการลงทุนโดยซือ้ทรัพย์สินที่ลงทุน (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ) ที่ บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและไดใ้ชใ้นการด าเนินกิจการโครงการ 
ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย อยู่ในปัจจบุนั และจะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีลงทนุโดยการใหเ้ช่าแก่บรษิัท 
อี.เอช.วาย จ ากัด (เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดยบริษัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากัด ประมาณรอ้ยละ 99) เพื่อใชใ้น
การประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารท่ีพกัเป็นระยะเวลาตามสญัญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุ
สัญญาออกไปอีก 2 ปี หลังจากนั้นจะมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีกครัง้ละ 3 ปี  จ านวน 5 ครั้ง ทั้งนี ้
หลงัจากครบ 20 ปีแลว้ หากกองทนุมีความประสงคจ์ะใหอ้ีเอชวาย ต่ออายสุญัญาเช่าต่อ กองทนุรวมจะ
ด าเนินการเจรจาให ้อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครัง้ละ 3 ปี โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขในสญัญาเช่าที่จะไดต้กลงกนั  
 
จากกรณีพิพาทระหว่างกองทนุรวม กบั อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบตัิหนา้ที่ของป่าเกาะ และ อีเอ
ชวายตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นและสญัญาตกลงกระท าการท่ีเก่ียวขอ้ง   และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ด้
มีค  าพิพากษาและค าบงัคบัใหเ้สรจ็เด็ดขาดตามสญัญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวม
และป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวมดังกล่าวขา้งตน้จะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้สุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   และบริษัท
จดัการจะด าเนินการหาผูเ้ช่ารายอื่นมาแทนต่อไป   
 
ภายหลงัจากศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดม้คี  าพิพากษาและค าบงัคบัใหเ้สรจ็เด็ดขาดตามสญัญาประนีประนอม
ยอมความกนัระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2555  กองทุนรวมไดจ้ดัใหม้ีการยื่น
เสนอราคาซื ้อหรือเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่ งการด าเนินการดังกล่าวสิ ้นสุดในวันที่  23 
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พฤษภาคม 2555  บริษัทจดัการจึงไดน้ ารายชื่อผูช้นะการเสนอราคาเช่าทรพัยสิ์นและเงื่อนไขในการเช่า
ทรพัยสิ์นเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2555  
ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้ีมติอนุมัติใหก้องทุนรวมเขา้ท าสัญญาให้เช่าทรพัยสิ์นแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิล้ 
ลคัชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“เอสแอลเอช”)  ในการด าเนินกิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาว
นอ้ย เพื่อใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พกั เป็นระยะเวลาตามสญัญาเช่า 3 ปี โดย
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสญัญาอีกครัง้ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้ โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่จะไดต้กลงกนั 
 

4. กองทุนรวมนีเ้หมำะสมทีจ่ะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด 
เงินลงทนุส่วนท่ีตอ้งการลงทนุในระยะยาวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าเงินฝากประจ าใน
รูปเงินปันผลจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

 
5. กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงนิลงทุนไปลงทนุในอสังหำริมทรัพยห์รือสิทธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพยใ์ดและมี

รำยละเอียดของอสังหำริมทรัพยด์ังกล่ำวเป็นอย่ำงไร 
กองทนุจะลงทนุในทรพัยสิ์น ดงัต่อไปนี ้

 
5.1 อสังหำริมทรัพยท์ีล่งทุน 

กองทุนได้ซือ้และรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหำริมทรัพยท์ีล่งทนุซ่ึงใช้ในโครงกำร ซิกสเ์ซ้นส ์ยำวน้อย ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

 
(ก) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวน้อย รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ และส่วนควบของที่ดิน
ดงักล่าว เช่น ท่อประปา ท่อน า้เสีย เป็นตน้ ทัง้นี ้รายละเอียดของโฉนดและหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(นส.3 
ก) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินมีรายละเอียดดงันี ้ 

  
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่ดิน หนา้ส ารวจ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เนือ้ที่ 
(ไร-่งาน-ตารางวา) 

2881 2 1726 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 60-0-32.6 
     รวม 60-0-32.6 

นส.3 ก.
เลขที่ 

เลขที่ดิน หนา้ส ารวจ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เนือ้ที่ 
(ไร-่งาน-ตารางวา) 

1133 20 4725 III 85 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 00-3-85 
1910 59 4725 III 85 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 10-3-18 
1911 60 4725 III 85 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 8-0-38 

รวม 19-3-41 
รวมทัง้หมด 79-3-73.6 
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ทัง้นี ้ป่าเกาะตกลงจะจดัการใหเ้อกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีจะซือ้ส่วนท่ีเหลือ 3 ฉบบั เปล่ียนจาก นส.3ก.เป็นโฉนดที่ดินโดย
สมบูรณแ์ละมีผลถูกตอ้งตามกฎหมายภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญาฉบบันี ้โดยป่าเกาะตก
ลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าวทัง้หมดเพียง   ผูเ้ดียว โดยกองทุนรวมในฐานะเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิจะใหค้วามร่วมมือกับป่าเกาะในการใดๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวกองทุนรวมและป่า
เกาะ จะท าการขอออกโฉนดที่ดิน ในท่ีดินส่วนท่ีเหลืออีก 3 แปลง หลงัจากที่ตัง้กองทนุรวม 

หมายเหตุ:  ในปัจจุบัน น.ส.3ก ฉบับ เลขที่  1910 และ 1911 จ านวนทั้ง 2 ฉบับได้ถูกเปล่ียนเป็นโฉนดที่ดิน
เรียบรอ้ยแลว้  และในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนรวมกับป่าเกาะกองทนุรวม
ยินยอมใหห้นา้ที่ดงักล่าวของป่าเกาะระงบัลง   

 (ข) อาคาร ส่ิงปลกูสรา้งใดๆ ทัง้หมดซึ่งไดป้ลกูสรา้งในที่ดินดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงงานระบบต่างๆ และส่ิงติดตัง้
ตรงึตรา เช่น เครื่องปรบัอากาศ ระบบบ าบัดน า้เสีย เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดงักล่าว ที่ใชใ้นโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

(1)  วิลล่าที่มีสระว่ายน า้ส่วนตวั (Pool Villa) จ านวน 56 หลงั แบ่งเป็นประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa, 
Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพื ้นที่ใช้สอยมีตั้งแต่ 161 ถึง 1,402 
ตารางเมตร รวมเนือ้ที่ประมาณ 13,090 ตารางเมตร  

(2)  อาคารบา้นพกัคนงาน จ านวน 10 หลงั อาคารส่วนบริหาร อาคารส านกังานและฝ่ายวิศวกรรม หอ้งซกัรีด 
รวมเนือ้ที่ประมาณ 4,100 ตารางเมตร 

(3)  อาคารส่วนสนบัสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง หอ้งอาหาร สปา หอ้งซาวน่า ห้องออก
ก าลงักาย สนามเทนนิส หอ้งสมดุหนงัสือ ภาพยนตรแ์ละ เพลง รวมเนือ้ที่ประมาณ 4,130 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักล่าวใหร้วมหมายถึง พืน้ท่ีระเบียง ทางเดินและสระว่ายน า้  
  

 
5.2  สังหำริมทรัพยท์ีล่งทุน 
 

 กองทุนจะซือ้และรบัโอนกรรมสิทธ์ิสงัหาริมทรพัยท่ี์ลงทุน รวมถึงเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใชแ้ละส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ เก่ียวเนื่องกับอาคารที่พัก เช่น เตียง ตู ้เสือ้ผ้า ตู ้เก็บของ สุขภัณฑ์ เครื่องเสียง 
เครื่องปรบัอากาศ โทรศพัท ์ทีวี เครื่องเล่น DVD ตูแ้ช่ไวน ์ตูเ้ย็น และเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณอ์ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่ ใช้ในส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย  เช่น เตาปรุงอาหาร เครื่องครัว เครื่องซักรีด และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า รถกอลฟ์ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัรวมถึงเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณอ์ านวยความสะดวกอื่นๆ  
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6. วิธีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นอย่ำงไร และนโยบำยกำรบริหำร
อสังหำริมทรัพยเ์ป็นอย่ำงไร 
6.1 ตามก าหนดเดิมของโครงการกองทนุจะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีลงทนุโดยการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นแก่บรษิัท อี.
เอช.วาย จ ากดั เป็นระยะเวลาตามสญัญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสญัญาออกไปอีก 2 ปี * หลงัจากนัน้จะมีการต่อ
อายุสัญญาเช่าอีกครัง้ละ 3 ปี  จ านวน 5 ครัง้ เพื่อใหบ้ริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด น าทรพัยสิ์นที่ลงทุนไปใชใ้นการด าเนิน
กิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวน้อย ต่อไป โดยอีเอชวาย จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยค่าเช่าจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือค่าเช่าคงที่ซึ่งมีอตัรา 8 ลา้นบาทต่อเดือน (โดยช าระเงินตามกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการ
ของผูเ้ช่า โดยในกรณีที่มียอดค่าเช่าคงคา้ง  กองทนุรวมก าหนดใหผู้เ้ช่าตกลงและ/หรือป่าเกาะ ช าระยอดค่าเช่าคงที่คง
คา้งทุกครึง่ปีบญัชีของกองทุนรวม สิน้เดือน มิถนุายน และธันวาคม) และค่าเช่าแปรผนั ซึ่งคิดค านวณค่าเช่าตามสตูรที่
คู่สัญญาร่วมกันก าหนดขึน้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส  าคัญบางส่วนของสัญญาเช่า
ทรพัยสิ์น) ทั้งนี ้บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด จะด าเนินการใหบ้ริษัท สรรพสัมผัส จ ากัด (Sarppasamphat Limited) เป็น
ผูบ้ริหารโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ต่อไปเช่นเดิม ทัง้นี ้กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให ้บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด 
ใหค้  ามั่นแก่กองทุนว่าจะต่อสญัญาเช่าอีกครัง้ละ 3 ปี จ านวน 5 ครัง้ ทัง้นี ้หลงัจากครบ 20 ปีแลว้ หากกองทุนมีความ
ประสงคจ์ะใหอ้ีเอชวาย ต่ออายุสญัญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาใหอ้ีเอชวาย ต่อสญัญาเช่าครัง้ละ 3 ปี 
โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่จะไดต้กลงกนั   
 
6.2 จากกรณีพิพาทระหว่างกองทนุรวม กบั อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบตัิหนา้ที่ของป่าเกาะ และ อีเอชวายตาม
สญัญาเช่าทรพัยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการที่เก่ียวขอ้ง   บริษัทจดัการจึงไดด้  าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งตามมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดม้ีมติใหป้รบัโครงสรา้งการช าระหนีแ้ละการเพิ่มเติมหลกัประกัน โดยลดระยะเวลาสญัญาเช่าทรพัยสิ์น
ของบริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด  ใหม้ีผลสิน้สุดในวันที่ 30 มิถุนายน  2555 (วนัสุดทา้ยของรอบปีบัญชีที่ 4 ของกองทุน) 
และบริษัทจดัการจะด าเนินการหาผูเ้ช่ารายอื่นมาแทนต่อไป  พรอ้มกับยกเลิกโครงสรา้งของค่าเช่า โดยบริษัท อี.เอช.
วาย จ ากัด  ในฐานะผูเ้ช่า และบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด ในฐานะผู้รบัประกันรายได้ขั้นต ่าของกองทุนตกลงจะ
จ่ายเงินชดเชยเพื่อใหก้องทนุใหม้ีรายไดข้ัน้ต ่าเพื่อจ่ายเงินปันผล (รายไดค้่าเช่าหกัด้วยค่าใชจ้่ายตามปกติของกองทุน) 
ในอตัรารอ้ยละ 7 ในปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสดุทา้ยของการเช่าและสญัญาเช่าจะสิน้สดุในวนัที่ 30 มิถนุายน 2555  มีผลใหก้าร
รบัประกนัรายไดข้ัน้ต ่าของกองทุนรวมในปีที่ 5 ถูกยกเลิก และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดม้ีค  าพิพากษาและค าบงัคบั
ใหเ้สร็จเด็ดขาดตามสญัญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2555  
ซึ่งส่งผลใหร้ะยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมดังกล่าวขา้งตน้จะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้สดุ
ลงในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555   และบรษิัทจดัการจะด าเนินการหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้รายอื่นมาแทนต่อไป   
 
6.3 ภายหลังจากศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดม้ีค  าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2555  กองทุนรวมไดจ้ดัใหม้ีการยื่นเสนอราคาซือ้หรือ
เช่าทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวสิน้สดุในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2555  บริษัทจดัการจึงไดน้ า
รายชื่อผูช้นะการเสนอราคาเช่าทรพัยสิ์นและเงื่อนไขในการเช่าทรพัย์สินเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2555  ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้ีมติอนุมตัิใหก้องทุนรวมเขา้ท าสัญญาใหเ้ช่า
ทรพัยสิ์นแก่บรษิัท ซสัเทนเนเบิล้ ลคัชวัรี ฮอสพิทลัลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“เอสแอลเอช”)  ในการด าเนินกิจการโครงการ 
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ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย เพื่อใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารท่ีพกั เป็นระยะเวลาตามสญัญาเช่า 3 ปี โดย
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสญัญาอีกครัง้ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้  ทัง้นี ้เอสแอลเอช จะน าทรพัยสิ์นที่ลงทุนไปใชใ้นการ
ด าเนินกิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ต่อไป โดยเอสแอลเอช  จะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทนุเป็นรายเดือน โดยค่าเช่า
จะแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผนั โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญา
เช่าที่จะไดต้กลงกนั 
 
สรุปประเด็นและเนือ้หาขอ้เสนอและเงื่อนไขการเช่าทรพัยสิ์นระหว่างกองทนุรวมกบัเอสแอลเอช 
 
ค่ำเช่ำคงที:่ 
(Fixed Lease 
Fee)  

70 ลา้นบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเชา่ 3 ปีแรก จากนัน้ค่าเช่าคงที่จะถกูปรบัขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี 
จนกระทั่งสิน้สดุอายสุญัญาเช่า และรวมถึงการต่ออาย ุโดยผูเ้ช่าอาจจะแบ่งช าระค่าเช่าคงที่รายเดือน
ในอตัราที่แตกต่างกนัในแตล่ะเดือนโดยจะอา้งอิงตามฤดกูาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทนุรวมและผูเ้ช่าจะ
ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีแต่ละปี  

ค่ ำ เช่ ำ แ ป ร
ผัน: 
(Variable 
Rent) 

การค านวณค่าเช่าแปรผนั ที่กองทนุรวมจะไดร้บั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีดงันี ้ 
กรณีที่ 1: หาก”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตัง้ตน้” (Split Start Amount)  
กองทนุรวมจะไดร้บัค่าเช่าแปรผนั 2 ส่วน โดยค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที ่1 = รอ้ยละ 100 ของ [“เงินแบ่งตัง้ตน้” (Split Start Amount)  
 หกัดว้ย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)]  
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 2  = รอ้ยละ 80 ของ [”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักดว้ย
 “เงินแบ่งตัง้ตน้” (Split Start Amount)]  
  ทัง้นี ้ส่วนท่ีเหลือรอ้ยละ 20 ของ ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หกัดว้ย “เ งิ น แ บ่ ง     
ตัง้ตน้” (Split Start Amount) ใหต้กเป็นของผูเ้ช่า 
 
กรณีที่ 2: หาก ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่งตั้งตน้” (Split Start Amount)  
แต่มากกว่า“คา่เช่าคงที่” (Fixed Lease Fee) กองทนุรวมจะไดร้บัค่าเชา่แปรผนัเพียง โดยค านวณตาม
สตูรดงัต่อไปนี ้ 
 ค่าเช่าแปรผัน =”เงินคงเหลือ” (Residue Amount)  หักดว้ย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease 
Fee) 
หมายเหตุ 1: เงินคงเหลือ (Residue Amount)   ค านวณได้จากสูตรดังต่อไปนี ้
ก าไรจากการด าเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP) 
หกั  (1) ค่าบรหิารจดัการ (Management Fees (“Mgt”)  ประกอบดว้ย  
1.1 ค่าธรรมเนียมจดัการทั่วไป (Base Fee) ในอตัรารอ้ยละ 2 ของ รายไดร้วม (Gross Revenues) 
และ 
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอตัรารอ้ยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) 
หกั:  (2)   เงินส ารองคา่เฟอรน์ิเจอร ์และค่าวสัดอุปุกรณ ์(FF&E Reserve) ในอตัรารอ้ยละ 4 ของ 
               รายไดร้วม 
หกั:  (3)   ค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีโรงเรือนและที่ดิน   (“Ins&PropTax”)                       .  
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เท่ำกบั   เงนิคงเหลือ  (Residue Amount)    
เพื่อความเขา้ใจสตูรการค านวณ เงนิคงเหลือ  (Residue Amount)   อาจสรุปไดด้งันี ้
Residue Amount  = GOP – Mgt – FF&E Reserve – Ins&PropTax 
หมายเหตุ 2 : เงินแบ่งตั้งต้น (Split Start Amount) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ก.  ปีที่ 1-3 : เงินแบ่งตัง้ตน้ปีละ 70 ลา้นบาท 
ข.   ปีที่ 4-6 : เงินแบ่งตัง้ตน้ปีละ 90 ลา้นบาท 
ค.   ปีที่ 7-9 : เงินแบ่งตัง้ตน้ปีละ 100 ลา้นบาท 
ง.   ตัง้แต่ปีที่ 10 เป็นตน้ไป: เงินแบ่งตัง้ตน้จะถกูปรบัขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10 ในทกุๆ 3 ปี 
     จนกระทั่งหมดสญัญาเช่า 

หลักประกัน
ในกำรเช่ำ: 
 

ตัง้แต่วนัเริ่มตน้แห่งสญัญาเช่าและทุกตน้ปีแห่งการเช่าในแต่ละปีผูเ้ช่าจะน าเงินสดมาวางไวใ้นบญัชี
เงินสดหลกัประกนัเพื่อใหย้อดเงินสดในบญัชีดงักล่าวมีเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 70 ลา้นบาท เงินจ านวน
ดงักล่าวจะถกูใชใ้นการช าระค่าเช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่าแปรผนัตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลา
คงเหลือในแต่ละปีนัน้ ผูเ้ช่าจะตอ้งรกัษาระดบัเงินสดในบญัชีหลกัประกันใหอ้ยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่า 35 
ลา้นบาท 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมใหผู้เ้ช่าเปล่ียนหลักประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค า้ประกัน
ธนาคาร หรือหลักทรพัยค์ุณภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรบัเช่น พันธบัตรรฐับาล ได ้ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทนุรวมก าหนด 

กำรช ำระค่ ำ
เช่ำ: 

1. ค่าเช่าคงที่รายเดือน : จะช าระล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 15 ของแต่ละเดือน 

2. ค่าเช่าแปรผนั : จะช าระภายใน 30 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส โดยอาจมีการ

ช าระค่าเช่าแปรผนัเพิ่มขึน้หรือลดลงภายหลงัตามเหตกุารณท์ี่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญา 

อ ำ ยุ ข อ ง
สัญญำเช่ำ: 

3 ปี โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสญัญาอีกครัง้ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้  

สิทธิ ในก ำร
เลิ ก สั ญ ญ ำ
ก่อนก ำหนด
โดยผู้เช่ำ: 

นอกจากเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของกองทุนรวม ผู้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อน
ก าหนด (รวมถึงสญัญาเช่าที่ไดต้่อออกไป) โดยไม่ตอ้งช าระค่าชดเชยใดแก่กองทนุรวม หาก 

1. ผูเ้ช่าไดบ้อกเลิกสญัญาล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 18 เดือน ทัง้นี ้ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิในขอ้นีไ้ด ้

ภายหลงัจากที่ไดเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัแรกไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 18 เดือน 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืน หรือ

กฎหมายรวมถึงขอ้บังคับอื่นๆ ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งโดยเหตุการณ์ดังกล่าว มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไขหรือ

เยียวยาเหตดุงักล่าวได ้ 

สิทธิ ในก ำร
เลิ ก สั ญ ญ ำ
ก่อนก ำหนด
โดยกองทุ น
รวม: 

นอกเหนือจากการเลิกสญัญาโดยเหตผิุดนดัของผูเ้ช่า  
1.  ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปีกองทุนรวมมีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า หากในช่วงอายุ
สญัญาเช่าใด รายไดค้่าเช่าขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปีของกองทนุรวมต ่ากว่าเกณฑข์ัน้ต ่า ดงันี ้ 
ก.  ปีที่ 1- 3 : ปีละ 70 ลา้นบาท โดยในกรณีของปีที่ 1 – 3 ใหใ้ชค้่าเช่าปีที่ 3 ในการค านวณรายไดค้่า
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เช่าขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปีเพียงปีเดียว (ไม่น ารายไดค้่าเช่าของปีที่ 1 และปีที่ 2 มารวมค านวณรายไดค้่าเช่า
ขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปี) 
ข.   ปีที่ 4- 6 : ปีละ 90 ลา้นบาท 
ค.   ปีที่ 7- 9 : ปีละ 100 ลา้นบาท 
ง.   ปีที่ 10 -12 : ปีละ 110 ลา้นบาท 
 
อนึ่ง (1) ผู้เช่าสามารถช าระเงินชดเชยค่าเช่าเพื่อให้รายได้ค่าเช่าขั้นต ่าเฉล่ียต่อปีในแต่ละช่วง
ระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าได ้และ (2) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาเช่า ผูเ้ช่าอาจเลือกที่จะไม่น าปีที่เช่า ซึ่งเกิดเหตสุดุวิสยัมารวมในการค านวณรายไดค้่าเช่าขัน้
ต ่าเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการเช่านัน้ๆ  
 
ทัง้นี ้หากรายไดค้่าเช่าขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปีของทนุรวมต ่ากว่าเกณฑข์า้งตน้ และกองทุนรวมประสงคท์ี่จะ
บอกเลิกสัญญาเช่าดว้ยเหตุดังกล่าว กองทุนรวมตกลงยินยอมใหผู้้เช่าต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีกอย่างนอ้ย เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อใหก้องทุนรวมสามารถสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่มาเพื่อ
เช่าทรพัยสิ์นที่เช่าเพื่อด าเนินกิจการโรงแรมต่อไปได ้และเพื่อใหผู้เ้ช่าสามารถด าเนินการปิดกิจการ
และส่งมอบทรพัยสิ์นที่เช่า รวมถึง ใบอนุญาตด าเนินกิจการโรงแรมใหแ้ก่กองทุนรวม หรือผูเ้ช่าราย
ใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดโดยการบอกกล่าวผูเ้ช่าล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 
12 เดือน โดยกองทุนรวมจะต้องช าระค่าชดเชยใดแก่ผู้เช่า หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึน้
ภายหลงัจากปีที่ 3 ดงันี ้
2.1  หากการบอกเลิกสญัญาเช่าเกิดขึน้ภายในปีที่ 1 – 10 กองทุนรวมตอ้งช าระค่าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้ช่า
เป็นเงิน 90  ลา้นบาท และตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากการปิดกจิการท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดของกองทนุรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหอ้ยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผูเ้ช่าไดจ้่ายจรงิแต่ไม่เกินกว่า 30 ลา้นบาท 
2.2  หากการบอกเลิกสญัญาเช่าเกิดขึน้ภายในปีที่ 11 – 15 กองทนุรวมตอ้งช าระค่าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้ช่า
เป็นเงิน 60 ลา้นบาท และตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการปิดกิจการท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหอ้ยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผูเ้ช่าไดจ้่ายจรงิแต่ไม่เกินกว่า 30 ลา้นบาท 
 

 อนึ่ง กองทุนรวมจะใชสิ้ทธิในขอ้นีไ้ด ้ภายหลังจากที่ให้เช่าทรพัยสิ์นที่เช่าตามสัญญาเช่า
ฉบบัแรกไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 24 เดือน 
 

 อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าตามขอ้ 2 นี ้โดยขายทรพัยสิ์นที่เช่า
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเดียวกับของผูเ้ช่าไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้ริหารทรพัยสิ์นต่อไป 
กองทุนรวมตกลงจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30 ลา้นบาท โดยมิตอ้ง
ช าระค่าชดเชยอื่นใดแก่ผูเ้ช่า 
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ข้ อ จ ำ กั ด
เกี่ยวกับกำร
แข่งขัน (Non 
Competition) 

ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปีแรก ผูเ้ช่าตกลงจะไม่บรหิารหรือด าเนินกิจการโรงแรม หรือรีสอรต์ภายใต้
แบรนด ์Six Senses ในพืน้ที่ที่ก  าหนด ไดแ้ก่ (1) บริเวณชายฝ่ังดา้นทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต  
(2) จังหวัดกระบี่ และบริเวณที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ หรือ (3) อ่าวพังงา (รวมถึง                    
เกาะพีพี) โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากกองทนุรวมก่อน  

โรงแรมและรี
สอรต์ทีอ่ยู่ใน
กลุ่มกำร
แข่งขนัทีมี่
มำตรฐำน
เดียวกันใน
ประเทศไทย 
(Local 
Competitive 
Set) 

โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่ในกลุม่การแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดยีวกนั ไดแ้ก่  โรงแรม อมนัปรุี (จงัหวดั 
ภเูก็ต) โรงแรม ตรีสรา (จงัหวดัภเูก็ต) โรงแรมบนัยนัทรี (จงัหวดัภเูก็ต) โรงแรมรายาวดี และโรงแรม
ภเูลเบย ์อะ รทิซ ์คารล์ตนัรีเซิรฟ์ (จงัหวดักระบี่)  หรือโรงแรมอื่นท่ีมีมาตรฐานใกลเ้คียงกบัโรงแรม
ดงักล่าวขา้งตน้ ตามที่คู่สญัญาเห็นชอบรว่มกนัในภายภาคหนา้ 

โรงแรมและรี
สอรต์ทีอ่ยู่ใน
กลุ่มกำร
แข่งขนัทีมี่
มำตรฐำน
เดียวกันใน
ต่ำงประเทศ 
(International 
Competitive 
Set 

โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐานใกลเ้คียงกับโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ใน 5 
ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มโรงแรมใน1. สาธารณรัฐมอรีเชียส  2. สาธารณรัฐเซเซลล์ 3. เกาะบาหลี 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย STR Global หรือองค์กรอื่นใดที่ท  าหน้าที่ใน
ลกัษณะเดียวกนัตามที่คู่สญัญาจะเห็นชอบรว่มกนั และ4.  กลุ่มโรงแรมซึ่งตัง้อยู่บนเกาะสมยุ ประเทศ
ไทย และ 5. กลุ่มโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ ในสาธารณรัฐมัลดี ฟส์ ในการพิจารณาว่า REVPAR ของ 
International Competitive Set เพิ่มขึน้หรือลดลงเท่าไรใหค้  านวณจากค่าเฉล่ียของกลุ่มโรงแรมใน 5 
ภมูิภาคที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ โดยใหน้ า้หนกัแต่ละกลุ่มเท่าๆกนั คือ 1 ใน 5 

ทัง้นี ้คู่สญัญาจะรว่มกนัก าหนดหรือเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงชื่อโรงแรมที่ตัง้อยู่ในภมูิภาคดงักล่าว
โดยการระบชุื่อโรงแรมดงักล่าวในงบประมาณประจ าปีหากในงบประมาณประจ าปีใดไม่มีการก าหนด
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายชื่อกลุ่มโรงแรมดงักล่าว คู่สญัญาตกลงใหใ้ชร้ายชื่อกลุ่มโรงแรมตาม
งบประมาณประจ าปีของปีก่อน 

เหตุสุดวิสัย 1. เหตุใดๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ลพิบตัิก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกนัได ้ท่ีมีผลกระทบต่อทรพัยสิ์น

ที่เช่าโดยตรงและบรเิวณใกลเ้คียงกับสถานที่ตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีเช่า ซึ่งคู่สญัญาที่ไดร้บัผลกระทบ

ไม่อาจควบคุมได ้เช่น อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมโดย      

ผูเ้ช่าอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งท าใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) 

ของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือน

เดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 20 

2. สถานการณ์ใดๆ ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การก่อการรา้ย โรค

ระบาดหรือสาเหตุใดๆ ที่มีผลท านองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ไดร้บัผลกระทบไม่อาจควบคุมได ้ซึ่ง

ท าให ้

2.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาว
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นอ้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อห้องส าหรบัเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า     

เกินกว่ารอ้ยละ 20 และ 

2.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 

20  

3. สถานการณใ์ดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก ภูเขาไฟระเบิด สงคราม 

หรือการประทว้งของสายการบิน เป็นตน้ ซึ่งคู่สญัญาที่ไดร้บัผลกระทบไม่อาจควบคมุได ้ซึ่งท าให้ 

3.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาว

นอ้ยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกันในปีก่อนหนา้ เกิน

กว่ารอ้ยละ 20 และ 

3.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set)ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 

20 และ 

3.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในต่างประเทศ (International Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 

20 

กำรป รับลด
ค่ำเช่ำคงที่ใน
ก ร ณี ที่ เ กิ ด
เหตุสุดวิสัย 

ในเดือนที่มีเหตุสดุวิสยัเกิดขึน้ กองทุนรวมตกลงยกเวน้ค่าเช่าคงที่ใหแ้ก่ผูเ้ช่าในเดือนนัน้ๆ และผูเ้ช่า
ตกลงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการบรหิารโรงแรมส าหรบัเดือนนัน้ๆ เช่นกัน 
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7. ภำพรวมของกำรทอ่งเทีย่วเกำะยำวน้อย และโครงกำร ซกิสเ์ซ้นส ์ยำวน้อย  
เกาะยาวนอ้ยเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะผู้ที่พักอาศัยสามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆ ในอุทยาน

แห่งชาติอ่าวพงังาได ้นอกจากนี ้เกาะยาวนอ้ยยงัตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นศูนยก์ลางของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส  าคญั
ทัง้กระบี่ พงังาและภเูก็ต  

 เกาะยาวนอ้ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เหมาะส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอ้งการความสงบเงียบและ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกลก้ับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและ หมู่เกาะพีพี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม 
ประกอบกบั บนเกาะยาวนอ้ยยงัมีบา้นพกัส าหรบันกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนไม่มาก ณ วนัท่ีกองทนุรวมลงทนุในทรพัยสิ์น 
เกาะยาวนอ้ยที่พกัหรูระดบั 5 ดาว อยู่ 1 แห่ง นอกเหนือจากโครงการซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย คือ The Paradise Koh Yao 
Boutique Beach Resort &Spa ซึ่งเป็นรีสอรต์ขนาด 70 หอ้ง ตัง้อยู่บริเวณหาดโล๊ะ ทางตอนเหนือของเกาะยาวนอ้ย1 
นอกจากนัน้จะเป็นท่ีพกัที่มีลกัษณะเป็นบงักะโลรมิหาดขนาดเล็กหรือเป็นบา้นพกัแบบ Long Stay  

 โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย จึงเป็นโครงการส าหรบันกัท่องเที่ยวที่มีก าลงัซือ้สงู ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเงียบ
สงบ นอกจากนี ้การเดินทางไปยงัเกาะยาวนอ้ยยังมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางไปถึงไดท้ัง้จากท่าเรือ
จงัหวดักระบ่ีและจงัหวดัภเูก็ตอีกดว้ย 

8. กองทุนรวมนีมี้กำรประกันภัยอย่ำงไร 

กองทนุจะจดัใหม้ีการท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงภยัทกุชนิด (All Risks Insurance) ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีลงทนุอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ครองถึงความเส่ียงภัยอันเกิดแก่ทรพัยสิ์นที่ ลงทุน โดยมีกองทุนเป็นผูร้บัประโยชนใ์น
กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี ้ กองทุนจะด าเนินการให้ เอสแอลเอช จัดให้มีการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยการประกันภยัดังกล่าวจะระบุใหก้องทุนเป็นผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีที่เกิดเหตุรา้ยขึน้กับทรพัยสิ์นที่ใหเ้อสแอลเอช เช่า รวมถึงจัดใหม้ีประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจ
ได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุน  โดยกองทุนด าเนินการเจรจาให้เอสแอลเอช 
รบัผิดชอบในเบีย้ประกนัท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ตลอดจน ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในการจดัใหม้ีหรือการโอนสิทธิตาม
สญัญาประกนัภยัดงักล่าว  

นอกจากการประกันภยัที่เก่ียวกับทรพัย์สินขา้งตน้แลว้ เอสแอลเอช อาจจะด าเนินการท าประกันภยัที่เก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมตามที่จ าเป็นและสมควร  

ทัง้นี ้สรุปประกนัภยัที่เก่ียวขอ้งมีดงันี ้ 

ประเภทของประกันภัย ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน ์
ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำเบีย้ประกัน 

ประกนัการเสีย่งภยัของทรพัยสิ์นทกุชนิด กองทนุ กองทนุ เอสแอลเอช 
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั เอสแอลเอช กองทนุ เอสแอลเอช 
ประกนัภยับคุคลภายนอก เอสแอลเอช บคุคลภายนอก เอสแอลเอช 

 

 

 
1
 ท่ีมา นิตยสาร Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007 หนา้ 88  
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9. ผลกระทบต่อผลประกอบกำรของกองทุนรวมจะเป็นอย่ำงไร ในกรณีที่เป็นกำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย ์หรือ
กำรเช่ำในอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ผู้ให้เช่ำมิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตำมโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ และหำกต่อมำผู้มีกรรมสิทธิ์ตำมโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์บอกเลิกสัญญำโดยมิได้จัดให้มีผู้รับประกันควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึน้จำกกำรบอกเลิกสัญญำของบุคคลดังกล่ำว 

ไม่มีผลกระทบในเรื่องดงักล่าวเนื่องจากกองทนุรวมเป็นผูม้ีกรรมสิทธ์ิทัง้ในท่ีดิน และอาคารส่ิงปลกูสรา้งของโครงการ  
  

10. รำยชื่อหรือลักษณะผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำหรือผู้ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย ์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่จะได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนและสัดส่วน
เท่ำใด  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (Initial Public Offering) เจา้ของอสงัหาริมทรพัยแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนั มีความ
ตั้งใจจะจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน รวมกันไม่เกิน 1/3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ เสนอขาย  ทั้งนี ้ เจ้าของ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มบคุคลเดียวกนั ประกอบไปดว้ย 

• บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั ในฐานะเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์ 
• บรษิัท สามลม จ ากดั ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากดั   
• บรษิัท Germing Frey, Hotel & Resorts PCC. 
• บรษิัท อี.เอช.วาย จ ากดั (บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
• ทัง้นี ้เจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน อาจมีเพิ่มเติม ซึ่งมีลกัษณะตามที่ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ก าหนด 
 

11. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้

จากการเพิม่ขึน้ของราคาเสนอซือ้ หรือ เสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยห์ลงั จากที่มกีารน าหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หล่งประเทศไทย ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุรวมทัง้กลุ่มบคุคลเดียวกนักบั     
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะมีสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงนิปันผลจากกองทนุตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท่ีระบุ
ไวใ้นโครงการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่  เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนที่ไมเ่กินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีที่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 6 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

 
ทัง้นี ้โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 2 ครัง้  
 

(1)  ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บรษิัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละเกา้สิบของก าไรสทุธิที่ไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

(2)   ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด  บรษิัทจดัการอาจจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจาก
ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

 

การจา่ยเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าใหก้องทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ 
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บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นใหไ้ม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 
12. ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล อนัเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การก่อการรา้ย หรือโรคระบาด เป็นตน้ ซึ่งมีผล
ใหผ้ลการด าเนินงานของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ต ่ากว่าประมาณการได ้รวมถึงการผิดนดัของผูเ้ช่า  เป็นตน้ 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้นราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ต่อหน่วยของกองทนุ (Discount)  

- ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะขายหน่วยลงทนุของกองทุนในตลาดรอง ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถที่
จะขายไดใ้นทันทีตามความตอ้งการได ้เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องของการซือ้หรือขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ความล่าชา้ในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ตลอดจนราคาค่าเช่าและเงื่อนไขของสญัญาเช่าฉบบัใหม่อาจมีผลต่อรายไดข้อง
กองทนุซึ่งอาจเป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงราคาหน่วยลงทนุท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 
13. กำรลงทนุในกองทนุรวมอสังหำริมทรัพยล์ักซช์ัวร่ี มีควำมเสี่ยงแตกต่ำงจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม

อสังหำริมทรัพยอ์ื่นอย่ำงไร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
14. บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ผู้บริหำรของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ผู้จัดกำรกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน ์

บริษัทประเมินค่ำทรัพยส์ิน ที่ปรึกษำ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีควำมสัมพันธก์ับ
เจ้ำของ หรือผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย ์ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม่ 
อย่ำงไร 

บคุคลขา้งตน้หรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนั ไม่มีความสมัพนัธก์บัเจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะเขา้ลงทนุ 
 
 
 

ตราสารตลาดเงิน ตราสารหน้ี ตราสารทุน 

เงินฝาก ต๋ัวเงินคลัง 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

ต๋ัวแลกเงิน 

พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

หุ้นกู้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ความเส่ียง /  ผลตอบแทน 

ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน 

ตั๋วเงินคลงั 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน 

พนัธบัตรรัฐบาล 
พนัธบัตรรัฐวิสาหกจิ 

หุ้นกู้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ลงทุนส่วนใหญ่ใน 

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินฝาก 

ต ่า สูง 

 

LUXF 
 

กองทุนรวมอสังหำริมทรัพยศ์ูนย ์
กำรค้ำและอำคำรส ำนักงำน 
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บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั 1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิา หรือ
ผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) 
รวมถงึผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 2) นิติบคุคล 
รวมถงึบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขาของนิติบคุคล
ดงักล่าว 3)หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึ่งตดิต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่ง
ค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้
รวมถงึผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบคุคล
และนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้1 – 4 
 
บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม สาหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 
 
ข้อมูลอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งวิธกีำรลงทุนในหน่วยลงทนุสทิธขิองผู้ลงทุน และบคุคลอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทนุรวม 
 
1. วิธีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ใบจองซือ้หน่วย
ลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน  
 
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้หน่วยลงทนุ 

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

1. ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ กรณีที่แนบบัตร

ขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ขอใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย 
3. ส าเนาหนา้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการ บัญชี

กระแสรายวนั (Bank Statement) ส าหรบัใชร้บัเงินในกรณีที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรและ/หรือ เงินปันผล ทัง้นี ้ชื่อผู้จอง
ซือ้ตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้  

บุคคลธรรมดำสัญชำตติ่ำงด้ำว 

1. ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ 
2. ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
3. ส าเนาหนา้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการ บัญชี

กระแสรายวนั (Bank Statement) ส าหรบัใชร้บัเงินในกรณีที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรและ/หรือ เงินปันผล ทัง้นี ้ชื่อผูจ้อง
ซือ้ตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้  
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นิติบคุคลสัญชำตไิทย 

1. ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ 
2. ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายไุม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ 
3. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ

และผูร้บัมอบอ านาจของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามในเอกสารตามขอ้ 2 
4. ส าเนาหนา้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการบัญชี

กระแสรายวนั (Bank Statement) ส าหรบัใชร้บัเงินในกรณีที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรและ/หรือ เงินปันผล ทัง้นี ้ชื่อผูจ้อง
ซือ้ตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้  

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีนิติบคุคล 

นิติบคุคลสัญชำตติ่ำงด้ำว 

1. ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ 
2. ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บรษิัท หนงัสือบรคิณหส์นธิและหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 
3. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ

และผูร้บัมอบอ านาจของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามในเอกสารตามขอ้ 2 
หมายเหต ุเอกสารตามขอ้ 2 และ 3 จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดย
สถานกงสลุไทยที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน  

4. ส าเนาหนา้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการ บัญชี
กระแสรายวนั (Bank Statement) ส าหรบัใชร้บัเงินในกรณีที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรและ/หรือ เงินปันผล ทัง้นี ้ชื่อผูจ้อง
ซือ้ตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้  

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีนิติบคุคล 
        

วันเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างวนัที่ ....................... ในเวลาท าการของบริษัทจัดการหรือตามเวลาที่
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนก าหนด 
 
วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทุน 
มลูค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้หน่วยลงทนุ................................................................................................10,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมในการซือ้.................................................................................................................................ไม่มี 
 
วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุ 

(1)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถา้มี) หรือตวัแทน 
(ถา้มี) ไดต้ามวันเวลา ที่ระบุไวใ้นหนังสือชี ้ชวน โดยจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต ่า 10,000 บาท 
(หน่ึงหมื่นบาทถว้น) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) 
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(2) ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ใหแ้ก่บริษัทจัดการ ผูจ้ัดจ าหน่าย หรือ 
ตวัแทน พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดยที่จะตอ้งยื่น
เอกสารประกอบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ตามที่บรษิัทจดัการก าหนดใหค้รบถว้น  

(3) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเอง  

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย น าย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการออกหลกัฐานการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ดงันัน้ ในขณะท่ีจองซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ความประสงคว์า่จะใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการกบัหน่วย
ลงทนุท่ีไดร้บัการจดัสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทนุอย่างไรตามวิธีการท่ีก าหนดไวว้ิธีใดวิธีหน่ึง ดงันี ้

 (ก)  ใบหน่วยลงทนุ โดยระบชุื่อผูถื้อหน่วยลงทนุและจะจดัส่งใหท้างไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวใ้น
ใบจองซือ้ 

(ข)  ฝากไวท้ี่บรษิัทนายหนา้คา้หลักทรพัยท์ี่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งจะน าหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการจดัสรร
เขา้ฝากไวก้ับบริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องผูจ้องซือ้
นัน้ๆ   

 
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ซือ้ดว้ยตนเอง ณ ที่ท  าการของบรษิัทจดัการ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุอื่น ตามเวลา
ที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้และระบจุ านวนเงินที่สั่งซือ้ใหช้ดัเจน พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการจอง
ซือ้ ดงันี ้

ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุทีเ่ป็นธนำคำรทหำรไทยธนชำต 
กรณีช าระดว้ยเงินสดไดถ้ึง ................... ก่อน 15.30 น.. 
กรณีช าระดว้ยเชค็ไดถ้ึง  ................... ก่อน  14.00 น. 
เช็คสั่งจ่าย “บัญชจีองซือ้กองทนุรวมอสังหำริมทรัพยล์กัซช์วัร่ี” 

 

ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนทีมิ่ใช่ธนำคำรพำณิชย ์
กรณีช าระดว้ยเงินสดไดถ้ึง ................... ก่อน 14.30* 
กรณีช าระดว้ยเชค็ไดถ้ึง  ................... ก่อน  13.00* 
 
▪ เฉพาะบรษิัทจดัการเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้กองทนุรวมอสังหำริมทรัพยล์ักซช์วัร่ี” 
▪ ผูจ้ดัจ าหน่ายอื่นที่มิใชธ่นาคารพาณิชยเ์ชค็สั่งจา่ยตามเงื่อนไขที่ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแตล่ะแห่งก าหนด 
หมายเหต ุ *หรือตามเวลาที่ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุก าหนด 

 
2. วิธีกำรจดัสรรหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดัในกำรจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
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(1)  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ระบุไว้ในขอ้นี ้บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้จองซือ้ ที่จองซือ้และได้
ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่จองซือ้แลว้ ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีระบใุนใบจองซือ้หน่วยลงทนุไม่
ตรงกับจ านวนเงินที่บรษิัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินที่บริษัทจดัการ
ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้  

(1.1) การจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผูจ้องซือ้พิเศษ เจา้ของ ผูใ้หเ้ชา่ ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัย ์   
ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนั 

(1.1.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรพัย ์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกล่มบุคคลเดียวกันตามจ านวนที่จองซือ้ แต่ทั้งนี ้
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวทุกรายรวมกันจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีเสนอขายทัง้หมด 

(1.2) การจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผูจ้องซือ้ทั่วไป  

(1.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนใหผู้้จองซือ้ทั่วไปทุกรายตามมูลค่าขั้นต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยหากผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้มากกว่า 1 บญัชี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที่จะจดัสรรใหเ้พียงบญัชีเดียวเท่านัน้ 

(1.2.2) จดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ้ (1.2.1)โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 
1,000 บาท  (หรือ 100 หน่วย)  หรือตามจ านวนที่จองซือ้ไว ้ แลว้แต่ยอดใดจะต ่ากว่าใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ทั่วไปทุกรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจดัสรรวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุน
ของโครงการท่ีเสนอขาย   

(1.2.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรใหก้ับผู้จองซือ้ในขอ้ (1.2.2) ทุกรายได ้บริษัท
จดัการจะใชว้ิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร ์(Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผูจ้อง
ซือ้ที่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

(1.2.4) ในกรณีที่มีผู้จองซือ้ทั่วไปเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ทั่วไปทุกรายตามขอ้ (1.2.1) ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการได ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไปโดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร ์(Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้จ้องซือ้ที่ไดร้บัเลือกจากการสุ่มรายชื่อ
ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

(1.3) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุรบัรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรร โดย
ไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรร 

(2)  บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้
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(2.1) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุหรือเพื่อรกัษาชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ 

(2.2) กรณีเอกสารหรือขอ้มลูที่บริษัทจดัการไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถว้น 

(2.3) กรณีที่บรษิัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นตน้ 

(3)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ทนัที ภายหลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มลูการจดัสรรหน่วย
ลงทุนของผูจ้องซือ้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะออกและจดัส่งใบยืนยนัการจองซือ้หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงิน /ใบก ากบัภาษี (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทนุที่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุทกุราย โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัเสรจ็
สิน้การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 
ข้อจ ำกัดในกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้แกบุ่คคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใด 

บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหบุ้คคลใดหรือกล่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมด เวน้แต่ผู้จองซื ้อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไดร้บัยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่     
สน.25/2552 รวมถึงการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบคุคลดงัต่อไปนี ้
(ก)  เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินรอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใหแ้ก่บคุคลใด

บคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ   
  ทั่วไป 
2.  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
3.  บคุคลอื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(ข)  เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุซึ่งรบัหน่วยลงทนุไวต้ามสญัญารบัประกนัการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุท่ีรบัไวใ้นส่วนท่ีเกินหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดไมเ่กินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุรบัหน่วยลงทนุ
ดงักล่าว  

 
3. ข้อจ ำกัดสทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนทีถื่อหน่วยลงทนุเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด   

3.1 บรษิัทจดัการจะไม่เสนอขายและไม่จดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหบ้คุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายทัง้หมด 

3.2 ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมในจ านวนเสียงในการ
ขอมติ   

3.3 บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดนัน้เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนที่เกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.4 บรษิัทจดัการจะแจง้ใหบ้คุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดนัน้ จ าหน่ายหน่วยลงทนุส่วนท่ีบคุคลดงักล่าวถือเกินกวา่ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
เงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นโครงการขอ้ 6.4   บรษิัทจดัการจะจดัท าบญัชี 

และแยกเงินปันผลส่วนดงักลา่วออกจากทรพัยสิ์นอื่นของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุรวม  

 
4. ช่องทำงทีผู้่ลงทนุสำมำรถทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำหน่วยลงทุน  

ผูล้งทนุสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าหน่วยลงทนุล่าสดุของกองทนุไดด้ว้ยวธีิดงันี ้
ก. หนงัสือพิมพ ์
ข. Website ของบรษิัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th  
ง.  ติดต่อสอบถามที่ บลจ.อีสทส์ปรงิ โทร.02-838-1800 
 

5. ช่องทำงและวิธกีำรร้องเรียน  
ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนไดโ้ดยตดิต่อ 

• บลจ.อีสทส์ปรงิ โทรศพัท ์0-2126-8399, www.eastspring.co.th หรือ 

• ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th 
 

6. กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
บริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถซือ้-ขายหน่วยลงทนุของกองทุน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 

7. ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3200 
 

8. บริษัทประเมินค่ำทรัพยส์นิ  
บรษิัท ซีบีอารบ์ี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์0-2119-1500 
 

9. ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์(ถ้ำมี)  
ปัจจบุนัยงัไม่มีการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้รายละเอยีดเรื่องการแต่งตัง้ระบใุนขอ้ 18 ของโครงการ  
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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10. ทีป่รึกษำ (ถ้ำมี)  
ที่ปรกึษากฎหมายของกองทนุ ไดแ้ก่ 
ชื่อ   :  บรษิัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
ที่อยู่  :  ชัน้ 14 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร ์เอ 

93/1 ถนนวิทย ุลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ทัง้นี ้ที่ปรกึษาของกองทุนและที่ปรกึษาทางการเงิน ปัจจุบนัยงัไม่มีการแต่งตัง้ รายละเอียดเรื่องการแต่งตัง้ระบุในขอ้ 
17.1 และขอ้17.2 ของโครงการ  
 

11. นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2838-1800 
 

12. ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุ   

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั  โทรศพัท ์0-2838-1800 
 ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)        โทรศพัท ์0-2299-3144    
หรือผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุอื่น ๆ ท่ี บลจ.อีสทส์ปรงิ แต่งตัง้เพิม่เตมิ 

 

13. ผู้สอบบัญช ี

นาย อธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ หรือ นายประวิทย ์วิวรรณธนนตุร ์หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ์
บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จากดั โทรศพัท ์0-2645-0107-9 
 

ควำมเสี่ยงในกำรลงทนุของกองทนุรวม 
 
ผูล้งทนุควรศกึษาปัจจยัความเส่ียงของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบบันีม้ีขอ้ความที่เป็น
การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทนุซึ่งเป็นการคาดการณใ์นอนาคต ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้รงิอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจยัความเส่ียงตามที่ไดร้ะบุไวใ้นท่ีนี ้ความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้และ/หรือ ความคลาดเคล่ือนของการประมาณการต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวท้ี่นี ้  รวมถึงความเส่ียงอื่นๆ เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ที่บรษิัทจดัการไม่อาจควบคมุหรือคาดหมายไดใ้นขณะนี ้แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงที่
มีนยัส าคญัในอนาคตซึ่งหากเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมและมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 
ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรบัความเส่ียง และ/หรือความสามารถของกองทนุรวม
ในการลดความเส่ียงขอ้ใดขอ้หนึ่งไม่ถือเป็นค ารบัรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการรองรบัความเส่ียง
ตามที่ก าหนดไวไ้ดท้ัง้หมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเส่ียงต่าง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบบันีจ้ะลดลงหรือ
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อาจไม่เกิดขึน้ เนื่องจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยังขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

 
ขอ้ความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี ้เช่น การใช้
ถอ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ  แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทนุรวม นโยบายของรฐั และอื่น ๆ เป็นการคาดการณถ์ึงเหตุการณใ์นอนาคต อนัเป็น
ความเห็นของกองทนุรวมในปัจจบุนัและมิไดเ้ป็นการรบัรองผลการประกอบการหรือเหตกุารณใ์นอนาคตดงักล่าว นอกจากนี ้
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิกบัการคาดการณห์รือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 

 
ขอ้มูลในส่วนนีท้ี่อา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกับรฐับาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากขอ้มูลที่มีการ
เปิดเผยหรือคดัย่อจากสิ่งพิมพข์องรฐับาลหรือจากแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ โดยที่กองทนุรวมมิไดท้ าการตรวจสอบหรือรบัรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

 
การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยน์ีเ้ป็นการลงทนุเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ผูล้งทนุไม่ควรคาดหวงัก าไร
ระยะสัน้จากการเพิ่มขึน้ของราคาหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้ รายไดห้ลกัของกองทนุคือคา่เชา่ทรพัยสิ์น โดยกองทนุรวมจะไดร้บัค่าเช่าจากผูเ้ชา่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นอตัราค่าเชา่
คงที่ และอตัราค่าเชา่แปรผนั  โดยส่วนท่ีเป็นอตัราคา่เชา่คงที่จะเป็นรายไดห้ลกัของกองทนุ 

 
1.ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทุนรวมจะลงทนุ 

1.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภำคอื่นๆ   

โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ 
เนื่องจากผูเ้ขา้พกัจะเป็นผูท้ี่มีทัง้คนไทยและนกัท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนีโ้รงแรมอาจไดร้บัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มมุมองในทางลบของชาวต่างประเทศเก่ียวกบัประเทศไทย ผลกระทบ
จากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดลอ้ม หรือการแพร่ระบาดของโรค
ทางเดินหายใจอกัเสบเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) โรคไขห้วดันก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรฐับาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบรา้ยแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผล
การด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 
 

1.2 ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง 
ผลกระทบทางดา้นการเมืองอนัเนื่องมาจากเสถียรภาพของรฐับาลที่เพิ่ งไดร้บัการจดัตัง้ภายหลังจากการ
เลือกตัง้ทั่วไป การเปล่ียนแปลงผูน้  าทางการเมือง รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผล
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กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุน้ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย สภาวะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของกิจการของผูเ้ช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนรวมดว้ย  ทัง้นี ้จึงไม่
สามารถรบัรองไดว้่าการบริหารงานของรฐับาลชุดใหม่  โดยเฉพาะนโยบายในทางเศรษฐกิจ  สภาวะทาง
การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รฐับาลจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย สภาวะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการของผูเ้ช่าและการเติบโตของกองทนุรวม 
 

1.3 ควำมเสี่ยงทำงธุรกจิของกิจกำรโรงแรม  

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีความเส่ียงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังานใหเ้ช่า เป็นตน้ เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงแรมนั้นขึน้อยู่กับปัจจยัแวดลอ้มหลายดา้น รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ดงันั้นการที่กองทุนมีการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม เพื่อใหผู้เ้ช่าน าทรพัยสิ์นไปประกอบกอบกิจการ
โรงแรมและหากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเ้ช่าไม่
สามารถช าระค่าเช่าไดต้ามที่ก าหนดหรือค่าเช่าแปรผนัที่ไดไ้ม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณไ์ว ้อาจส่งผล
กระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุได ้นอกจากนี ้โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย เพิ่งจะเริ่มเปิดด าเนินการ
ในปี 2550 นี ้จึงยงัไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต ท่ีเป็นประกนัได ้  

 
1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีรำยได้จำกอสังหำริมทรัพยเ์พียงแห่งเดยีว  

กองทนุรวมมีความเส่ียงจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พียงแห่งเดียว ถา้หากปัจจยัใดๆที่มีผลกระทบกับ
โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย นีจ้ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกองทนุรวม ซึ่ง
ความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่เกิดขึน้กับกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในทรพัยสิ์นเพียงชิน้เดียว (Single 
Asset) อย่างไรก็ดี ความเส่ียงดังกล่าวอาจจะลดลงถา้หากในอนาคตหากกองทุนรวมภายใตม้ติเห็นชอบ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ สามารถเพิ่มทนุไดแ้ละมีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งอื่นๆ เพิ่มมากขึน้  
 

1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการท่องเที่ยวในจงัหวัดภาคใต ้ 
การเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงแรมในเกาะยาวนอ้ย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต การเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ านวน
โรงแรมหรือท่ีพกั การท่ีมีจ านวนโรงแรมหรืออาคารท่ีพกัอาศยัเพิ่มขึน้จะส่งผลท าใหอ้ปุทานเพิ่มขึน้ท าให้การ
แข่งขนัในการจดัหาผูเ้ช่าหอ้งเพิ่มขึน้  

 
1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนควำมนิยมในรูปแบบของโครงกำร 

โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวน้อยที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความ
นิยมของนกัท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีลกัษณะมุ่งเนน้การเขา้ถึงธรรมชาติซึง่แตกต่างจากโครงการ
ทั่วไป ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเขา้พักในโครงการลักษณะนีน้อ้ยลง อาจมีผลกระทบต่อ
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จ านวนนกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรบัปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือ
ภาพลกัษณข์องโครงการไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

1.7 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุำรณส์ึนำมิ อุบตัิภัย และกำรกอ่วินำศกรรม 
การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณส์นึามิ อุบตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แมจ้ะมีโอกาส
เกิดขึน้ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม นอกจากจะสรา้งความ
เสียหายต่อทรพัยสิ์นของกองทุนรวมแลว้ จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ช่าและผู้มาใช้
บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ท าประกันภัยที่
ครอบคลมุความเสียหายในทรพัยสิ์นของโครงการท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ ์   
สนึามิ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรมไวส้ าหรบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม 
นอกจากนี ้การซ่อมแซมที่จ าเป็นใดๆ เพื่อแกไ้ขความเสียหายของอสงัหาริมทรพัยอ์าจมีค่าใชจ้่ายสูงและ
ตอ้งใชเ้วลานาน รวมถึงอาจท าใหก้องทนุรวมสญูเสียรายไดใ้นจนวนัท่ีมีนยัส าคญัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
ซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานของกองทนุรวมหยุดชะงกั ดงันัน้เหตุการณร์า้ยแรงและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึน้
ต่ออสังหาริมทรพัยอ์าจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมไดจ้ดัใหม้ีการประกนัภยัในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม โดยมีความคุม้ครองและ
วงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะการใช้งาน
สอดคลอ้งกบัการใชง้านของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม       

 
2.ควำมเสี่ยงทีเ่กิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ 
อสงัหารมิทรพัย ์นัน้ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) การประเมินของ   
ผู้ประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพย์ชิ ้นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวแม้กระท าโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐานวิชาชีพแลว้ก็ตาม ผูต้รวจสอบดงักล่าวขา้งตน้รวมถึง
ผูจ้ดัการกองทนุไม่สามารถประกนัไดว้่า อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุมีความสมบรูณ ์ครบถว้น ถกูตอ้ง
ทกุประการ ทัง้นี ้เนื่องจากความบกพรอ่งบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย ์อาจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได ้เนื่องจากขอ้จ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็น
ขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทัง้ผูป้ระเมินราคา และที่ปรกึษากฎหมาย และแมจ้ะมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่
อยู่ในสาระบบของส านักงานที่ดินที่อ  าเภอเกาะยาวน้อยซึ่งเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบได้ส าหรับที่ดินที่
เก่ียวขอ้งแลว้ก็ตาม ก็มิไดเ้ป็นการรบัประกันว่าเอกสารสิทธิที่เก่ียวขอ้งจะออกมาโดยถูกตอ้งหรือสมบูรณต์าม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม กองทุนไดใ้หโ้รงแรมป่าเกาะด าเนินการรอ้งขอไปยงัเจา้หนา้ที่ที่ดูแลเก่ียวกับป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าไมถ้าวรและเจา้หนา้ที่ที่ดแูลเขตอทุยานแห่งชาติ ใหอ้อกเดินสอบแนวเขตป่าไมด้งักล่าว เพื่อยืนยนั
ว่าที่ดินที่กองทนุรวมจะลงทนุมิไดอ้ยู่ภายใตแ้นวเขตป่าสงวน ป่าไมถ้าวรและเขตอทุยานแห่งชาติ ซึ่งทางป่าเกาะ
ไดร้บัเอกสารยืนยันจากหน่วยงานดงักล่าว และไดร้บัการตรวจสอบจากที่ปรึกษากฎหมายเรียบรอ้ยแลว้ และ
ที่ดินส่วนใหญ่ที่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรม ไดม้ีการออกโฉนดเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิน้นั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ เก่ียวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งการศึกษาขอ้มลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ของทัง้ 
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ผูป้ระเมินราคา และที่ปรกึษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลมุถึงได ้ซึ่งอาจจะส่งผลใหก้องทุนรวมเกิดค่าใชจ้่าย
หรือขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการละเมิดกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว  

 
2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนทำงบัญช ี
 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบญัชีฉบับใหม่ หรือมี

การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื ้อหาสาระที่จะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่อาจ
คาดหมายได ้หรือมีการเปล่ียนแปลงกฏเกณฑต์่างๆ ของส านกังาน กลต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเรื่อง
การบนัทึกบญัชีของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทนุรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้อีกทัง้ไม่สามารถประกันไดว้่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนีมู้ลค่าทางบัญชีของ
กองทุนรวมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้กองทุนรวมจะตอ้งด าเนินการใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นและมีการเปล่ียนบรษิัท
ประเมินค่าผูท้รพัยสิ์นตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ   
 

2.2 ควำมเสี่ยงเร่ืองควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทุนรวม 
 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวมนั้นขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ความสามารถในการ
บรหิารจดัการของผูบ้รหิารอสังหาริมทรพัย ์ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหาริมทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปล่ียนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรพัย ์เป็นตน้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมซึ่งมีค่าเช่าแปรผนัเป็นรายไดห้ลกั โดยค่าเช่าแปรผันดงักล่าวขึน้อยู่กับความสามารถของผูเ้ช่าในการ
ช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า และความสามารถของกองทนุรวมในการบงัคบัหลกัประกนัตามขัน้ตอนและใน
เวลาอนัควรตามรายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้เมื่อเกิดเหตุเลิกสญัญา ดงันัน้ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนั
อาจส่งผลใหผู้ล้งทนุมีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามที่ไดป้ระมาณการเอาไว ้ณ ท่ีนี ้หรือกองทนุรวม
จะไม่สามารถที่จะรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป 

 
2.3 ควำมเสี่ยงจำกเงนิชดเชยทีไ่ดจ้ำกกำรท ำประกันภัยอสังหำริมทรัพยอ์ำจได้ไม่ครบตำมค่ำเสียหำย

ทีเ่กดิขึน้จริง  
 ภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทนุรวมจะจดัใหม้ีการท าประกนัวินาศภยัที่ครอบคลมุ

ความเส่ียงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาใหผู้เ้ช่าท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business 
Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุใหก้องทุน
เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันภัย นอกจากนี ้กองทุนรวมจะเจรจาให้ผู้เช่าจัดให้มีการท า
ประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจไดร้ับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรพัยสิ์นที่ลงทุนอีกดว้ย
 อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตกุารณท์ี่มิไดอ้ยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือความ
เสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลมุตามกรมธรรมป์ระกันภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
ครบถว้นตามกรมธรรม ์ซึ่งในกรณีดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ท า
ใหร้ายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรพัยน์ั้นไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจ
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ไดร้บัความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ไดจ้ากการประกันภยัอาจชดเชยความเสียหายไดไ้ม่
ทัง้หมด  
 
นอกจากนี ้ความเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกนัภยัคุม้ครองได ้หรือค่าเบีย้ประกนัอาจจะสงูมาก
จนไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจที่จะท าการประกนัเพื่อคุม้ครองความเส่ียงในกรณีดงักล่าว ในกรณีที่เกิด
ความเสียหายในส่วนที่ไม่ไดร้บัความคุม้ครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าวงเงินประกัน 
หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันไดค้รบถว้นตามกรมธรรม ์กองทุนรวมอาจจะตอ้งมีค่าใชจ้่าย
เพิ่มมากขึน้ ท าใหร้ายไดใ้นอนาคตของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไม่เป็นตามประมาณการ 

 
2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรทีผ่ลกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้ริงและทรัพยส์นิของกองทนุรวมอำจแตกต่ำงจำก

ประมำณกำรทีไ่ด้ระบุไว ้
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบบันี ้ซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลในอดีตที่เกิดขึน้จริง 
(รวมถึงรายงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ แผนงานอื่น ๆ และวตัถปุระสงคข์องผูบ้รหิาร
ส าหรบัการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณท์ี่เก่ียวขอ้ง
ใดๆ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรบัประกันว่าจะเป็นจริงตามนัน้ เช่น การประมาณการรายได ้
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมขึน้อยู่กับขอ้สมมติฐานหลายขอ้ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได ้ซึ่งสมมติฐานเหล่านีม้ี
ความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคมุของกองทนุรวมเช่น การลดลงของนกัท่องเที่ยว และอตัราค่าเช่าท่ี
ลดลง เป็นตน้ ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเหตุการณท์ี่
เกิดขึน้จรงิ หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากส่ิงที่ได้
คาดการณไ์ว ้ณ ท่ีนี ้
 
ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรฐัและอื่นๆ  ซึ่งเป็นการคาดการณใ์นอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทจดัการใน
ปัจจุบัน และมิไดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและการประมาณการ
ดงักล่าวตัง้อยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้หรือไม่ก็ได ้และเป็น
ปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่าวไม่ไดเ้กิดขึน้จริง การด าเนินการ
บางประการ ของกองทนุรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการท่ีระบไุว ้และอาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึน้จริงกับการประมาณการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้จรงิ หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากส่ิงที่ ได้
คาดการณไ์ว ้ณ ท่ีนี ้
อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการไดด้  าเนินการให ้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัดเป็นผูส้อบทานประมาณการผล
การด าเนินงานของกองทุนรวม และพิจารณาความสมเหตุผลของสมมติฐานที่ใชใ้นการประมาณการ
ดงักล่าว 
 

2.5 ควำมเสี่ยงด้ำนภำษีและกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องในอนำคต 
ในการขาย โอนหรือรบัโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรบัโอนอสังหาริมทรพัย ์(ในกรณีที่กองทุน
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ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย)์ ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้หรือขายหรือ
โอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งกองทุนอาจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรือบางส่วน และ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะต้องช าระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑต์่างๆ ในเรื่องภาษีจากผลการด าเนินงาน ในเรื่องภาระ
ภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์หรือ เก่ียวกับภาระภาษีของเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายใหแ้ก่     
ผูถื้อหน่วย หรืออาจมีการแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย 
และ/หรือค าสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็นเหตกุารณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได ้ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อมลูค่าตลาด
และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได ้ 

 
2.6 ควำมเสี่ยงทีเ่กิดขึน้เม่ือตอ้งมกีำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 
 โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พกัอาศยัลกัษณะนีแ้ต่ละแห่งจะตอ้งมีการซ่อมแซมและปรบัปรุงให้  

ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคลอ้งกับรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เข้ามาใช้
บรกิารอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรบัปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาประจ าปีจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีที่เป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรบัปรุงเพื่อ
เปล่ียนแปลงภาพลกัษณภ์ายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารท่ีพกัอาศยั ซึ่งปกติจะด าเนินการทกุ ๆ 
5-7 ปี หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบส าคญัของโครงการซึ่งปกติจะด าเนินการทกุ ๆ 20 ปีโดยประมาณ การ
ปรบัปรุงดงักล่าวจะด าเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพืน้ที่ที่ตอ้งการปรบัปรุงเท่านัน้ ดงันัน้ผลกระทบต่อรายได้
ของกองทุนจะเกิดขึน้เฉพาะบริเวณพืน้ที่ที่มีการปรบัปรุง หรือพืน้ที่ใกลเ้คียงที่ไดร้บัการรบกวนจากการ
ปรบัปรุง 
อย่างไรก็ตาม การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื่อใหเ้กิดผล
กระทบต่อลูกคา้น้อยที่สุดและจะตอ้งศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ไดร้ับทุกครัง้ก่อน
ด าเนินการ นอกจากนี ้ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผูเ้ช่ายังคงตอ้ง
ช าระค่าเช่าอตัราคงที่ใหแ้ก่กองทนุ เวน้แต่การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดขึน้จากเหตกุารณท์ี่เป็น
เหตสุดุวิสยั 
 

2.7 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญำต 
ตามกฎหมายแลว้ใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะตอ้งมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี  หากใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผูเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทั้งหมด) อาจจะท าใหม้ีผลกระทบในทางลบต่อผู้
เช่า กล่าวคือจะท าใหผู้เ้ช่าไม่สามารถประกอบกิจการด าเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทัง้หมด) ต่อไป
ได ้และอาจท าใหผู้เ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทนุรวม และ/หรือท าใหร้ายไดข้องกองทนุไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ ์และอาจเป็นผลใหผู้เ้ช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาเช่าได ้
ทั้งนี ้กฎเกณฑ์ หรือ ขอ้บังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะท าให้การขอต่อ
ใบอนุญาตล่าชา้ หรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้ซึ่งในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
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ยกเลิกสญัญาเช่าโดยน าอาคารหรือบา้นพกับางส่วนหรือทัง้หมดในโครงการมาด าเนินการหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ได ้เช่น อาคารที่พักอาศยัแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถน าอาคารหรือบา้นพกัดงักล่าว
แยกขายเป็นหลงัๆ ได ้  
  

2.8  ควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำในกำรหำผู้เช่ำรำยใหม่เม่ือสัญญำเช่ำสิน้สุดลง  
หากสญัญาเชา่มีผลสิน้สดุลง  และกองทนุรวมอยู่ในระหว่างด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ เพื่อเขา้ท าสญัญา
เช่าฉบบัใหม่กบักองทนุ ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถหาผูเ้ชา่รายใหม่ไดท้นัการสิน้สดุของสญัญาฉบบัเกา่  

จะมีผลกระทบใหก้องทนุขาดรายไดจ้ากการใหเ้ช่า ในชว่งเวลาที่ยงัไม่มกีารเช่า  นอกจากนี ้  ราคาตลาด
ของหน่วยลงทนุของกองทนุอาจไดร้บัผลกระทบหากผลประโยชนท์ี่ไดภ้ายใตส้ญัญาเช่าฉบบัใหม่แตกตา่ง
ไปจากเดิม 

 
2.9 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมสัญญำเช่ำของผู้เชำ่ 
          การท่ีผูเ้ช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาเช่าได ้ ผูเ้ช่าอาจมีความเส่ียงในการที่

ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจ านวนที่เพียงพอตามที่ผู้บริหาร
โรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผูบ้ริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตใุหผู้เ้ช่า
ผิดสัญญาบริหารโรงแรม จะเป็นเหตุเลิกสัญญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได ้ทั้งนีก้องทุน
อาจจะตอ้งด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่     ถา้หากกองทุนไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดภ้ายในเวลาอนัควร 
หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าฉบบัใหม่โดยมีขอ้ก าหนดที่เป็นประโยชนต์่อ
กองทนุได ้กระแสรายไดข้องกองทนุอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อผลประกอบการของกองทนุ 

 
2.10  ควำมเสี่ยงจำกกำรยกเลิกสัญญำและ/หรือเจ้ำของไม่ปฏิบัติตำมสัญญำของผู้บริหำรโรงแรม 

การยกเลิกสัญญาระหว่างผูบ้ริหารโครงการกับผูเ้ช่าอาจเกิดขึน้ได ้หากผูบ้ริหารโครงการและ/หรือผูเ้ช่า 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใตส้ญัญานัน้ๆ (หรือคู่สญัญาอาจจะตกลง
ยกเลิกสญัญาดว้ยความสมคัรใจทั้งสองฝ่าย) อนัเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าตอ้งหาผูบ้ริหารโครงการรายใหม่ถึงแม้
บรษิัทจดัการเชื่อว่าผูเ้ช่าจะสามารถหาผูบ้ริหารโครงการรายใหม่แทนไดใ้นระยะเวลาอนัควร เนื่องจากมี
ผูบ้ริหารโครงการมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้บริหารโครงการรายอื่นหลายรายที่
ตอ้งการเขา้มาเป็นผูบ้รหิารโครงการนีอ้นัเนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตัง้ของโครงการ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผูบ้ริหารโครงการรายใหม่นั้นกระแสรายไดข้องกองทุนอาจหยุดชะงักหรือ
ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการของกองทนุ  

 
2.11 ปัจจัยต่ำงๆทีอ่ยู่นอกเหนือควำมควบคุมของกองทนุรวมอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร

จ่ำยปันผลของกองทนุรวม 
 กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจากก าไรสทุธิในแต่ละปีในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 90 ของก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใดหรือจากก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใดตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครัง้ต่อปี อย่างไรก็ดีรายไดข้อง
กองทนุรวมนัน้มาจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น ความสามารถในการช าระ
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ค่าเช่าของผูเ้ช่า รายไดอ้ื่นท่ีกองทุนรวมจะไดร้บั ความสามารถในการบริหารโครงการของผูบ้รหิารโครงการ 
ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจยัอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก
ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถก่อใหเ้กิดรายไดท้ี่เพียงพอ และเป็นไปตามที่กองทนุรวมคาดการณ์
ไว ้อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุน
รวมไม่สามารถรบัรองไดว้่า กองทนุรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลได ้ 

 
2.12 รำคำของหน่วยลงทุนอำจจะเปลี่ยนแปลงภำยหลังจำกกำรเสนอขำยคร้ังแรก  
 หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและซือ้ขายที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่ง

อาจจะมีการซือ้ขายในราคาที่ต  ่ากว่าหรือสงูกว่าราคาที่เสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กับหลายปัจจยั เช่น 
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรพัย ์ความตอ้งการซือ้หรือขายหน่วยลงทุน
ของนกัลงทนุในตลาด เป็นตน้ 

 
2.13 มูลค่ำสนิทรัพยสุ์ทธิของกองทนุรวมอำจมิได้เป็นมูลค่ำทีแ่ทจ้ริงซ่ึงกองทนุรวมจะได้รับ หำกมีกำร

จ ำหน่ำยทรัพยส์นิออกไปทัง้หมด หรือมีกำรเลิกกองทนุรวม 
 มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุรวมซึ่งไดก้ล่าวไว ้ณ ที่นี ้ไดค้  านวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมินค่า

ทรพัยสิ์นที่ลงทุนเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน และมลูค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าที่แทจ้ริงซึ่งกองทุนรวมจะไดร้บั
หากมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 
2.14 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง 
 เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สภาพ

คล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความตอ้งการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนไม่สามารถ
ควบคุมได ้อาทิเช่น ปริมาณความตอ้งการของตลาด ดังนัน้ จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทุนนีจ้ะขาดสภาพ
คล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง นอกจากนีก้ารที่กองทุนมีขนาดการจดทะเบียนที่ต  ่ากว่า 2,000 ลา้นบาท 
อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และราคาเสนอซือ้-ราคาเสนอขายของหน่วย
ลงทนุของกองทนุอาจจะแตกต่างมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV) อย่างมีนยัส าคญั 

 
2.15  ควำมเสี่ยงทีอ่ำจจะเกิดขึน้จำกกำรควำมไม่ถูกต้อง สมบูรณข์องทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมได้ลงทุน 

เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจก่อนที่กองทนุรวมจะตดัสินใจลงทนุก่อนการลงทนุในทรพัยสิ์นในครัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทนุ
รวมร่วมกับที่ปรกึษากฎหมาย (ตามที่ระบุไวใ้นโครงการขอ้ 17.3) และผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นของกองทุน
รวมไดท้ าการศึกษาขอ้มูลของทรพัยสิ์นโดยละเอียด และไดใ้ชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ (due diligence) โดยเฉพาะในการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ
ของที่ดินที่จะลงทุน รวมถึงการด าเนินการให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขอเอกสารยืนยันจากส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพงังา ว่าที่ตัง้ของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย มิไดต้ัง้อยู่บนท่ีดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน หรือเขตป่าไม้ถาวร 
อย่างไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัว่าทรพัยสิ์นดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความ
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บกพรอ่ง ทัง้นี ้เนื่องจากความบกพรอ่งบางอย่างของทรพัยสิ์น อาจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจ
พบได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบทางเทคนิคที่ใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดัใน
การตรวจสอบของทัง้ผูจ้ดัการกองทุนรวมและผูป้ระเมินราคา นอกจากนี ้ทรพัยสิ์นชิน้นัน้ๆ อาจจะมีความไม่
สมบูรณ์ ถูกตอ้งทางกฎหมายบางประการ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่
เก่ียวขอ้ง (due diligence) ของผูจ้ดัการกองทุนรวมและที่ปรกึษากฎหมายไม่สามารถครอบคลมุถึงไดใ้นทาง
ปฏิบัติ  ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดความเส่ียง ค่าใช้จ่ายหรือขอ้ผูกพันที่ เก่ียวกับความไม่สมบูรณ ์
ถกูตอ้งของทรพัยสิ์นดงักล่าว 
 

2.16   ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกควำมผันผวนของรำยได้ทีก่องทุนรวมจะได้รับ 
กองทุนจะไดร้บัค่าเช่าจากผู้เช่า 2  ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอตัราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน  ท าให้
ความสามารถในการจดัหาผลประโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าของผูเ้ช่า ส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท่ีเป็นอตัราแปรผนั แมอ้ตัราคงที่ยงัคงเป็นรายไดห้ลกัของกองทนุ 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำย 
1. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทนุ) 
 เพดำน 
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ไม่มี 
1.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี 
 

2. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน* (ตำมทีจ่่ำยจริง) 
 เพดำน 
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามที่จ่ายจรงิ 
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ        ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของ

มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีโอน 
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหม่                                     ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ 
 

3. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม* (ร้อยละของมูลค่ำทรัพยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมูลค่ำหนีส้นิทัง้หมด            
   เว้นแตค่่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน ์และนำยทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วนัทีค่ ำนวณ) 
 เพดำน 
3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.00%  
3.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.05%  
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.20%  
3.4 ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ไม่เกิน 3.00% 
3.5 ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน ไม่มี 
3.6 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย การจดัการการจดัจ าหน่าย    
      และ/หรือการสนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 

 

3.6.1 ในการเสนอขายครัง้แรก ไม่เกิน 2.25% ของจ านวนเงินเท่าที่ไดจ้ าหน่ายและ
จดัสรรใหแ้ก่  ผูจ้องซือ้ทั่วไป โดยจะไม่รวมส่วนท่ีไดม้ี
การจ าหน่ายและจดัสรรใหแ้กเ่จา้ของอสงัหารมิทรพัย์
ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

3.6.2 ในการเสนอขายครัง้ต่อไป ไม่เกิน 3.00% ของจ านวนเงินท่ีจ าหน่าย 
3.7 ค่าเบีย้ประกนัภยั ไม่มี 
3.8 ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ ไม่มี 
3.9 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย  
       3.9.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไม่เกิน 1.00%  
       3.9.2 หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  ไม่เกิน 1.00%  
3.10 [ค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 0.01 % ของ nav] ไม่มี 
3.11 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 
หมำยเหตุ  
* ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 
ทัง้นี ้อตัราคา่ใชจ้า่ยขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
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ข้อมูลทีส่ ำคัญ (เพิ่มเติม) 
 
1.ลักษณะทั่วไปของกองทนุรวมอสังหำริมทรัพย ์
 
- เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยเ์ป็นกองทุนรวมปิด และอาจไม่ก าหนดอายุโครงการ ดังนั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ซึ่งเป็นผูจ้ดัตัง้กองทุนรวมได ้จนกว่าจะมีการ
เลิกกองทนุรวมและมีการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูล้งทนุตามมลูค่าที่เหลืออยู่ ณ ขณะนัน้ 
 
2.ลักษณะเฉพำะของกำรลงทนุของกองทนุรวมอสังหำริมทรัพย ์ประเภท freehold และ leasehold 
 

 กองทนุรวมท่ีถือกรรมสิทธ์ิใน
อสงัหารมิทรพัย ์(free hold) 

 

กองทนุรวมที่ลงทนุในสิทธิการเชา่ 
(lease hold) 

1.กรรมสิทธ์ิ 
 
 

เป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัยแ์ต่มีสิทธิ
ในการหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์
ในช่วงท่ีท าสญัญากบัเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
เท่านัน้ 

2.มลูค่าของกองทนุ 

 

 

อาจเพิม่ขึน้หรือลดลงตามราคา
อสงัหารมิทรพัย ์

ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือนอ้ยลง 
ดงันั้น เมื่อเลิกกองทุน ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บั
เงินคืน เนื่องจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทนุอาจลดลงถึงศนูยบ์าทได ้

 
3.วิธีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหำริมทรัพย ์ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO)  
 
- เนื่องจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั ซึ่งเป็นผูจ้ดัตัง้กองทุนรวมจะตอ้งน าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหห้น่วยลงทนุมีสภาพคล่อง ดงันัน้ ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
3.1 ผูล้งทนุจะตอ้งเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ช่นเดียวกบัการซือ้ขายหุน้ 
 
3.2 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามราคาตลาดที่ขึน้อยู่กับความตอ้งการซือ้หรือขายของผู้ถือหน่วยขณะนั้นๆ ซึ่ง
อาจจะสงูหรือต ่ากว่าราคาที่ผูถื้อหน่วยลงทนุซือ้มา หรือในบางช่วงเวลา หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องได ้
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ค ำเตือนและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
ธนชาต จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน รวม ทั้งนี ้ ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั” 
 
“บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เช่นเดียวกนักบั
ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรพัยส์ินอื่นเพ่ือกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ”  
ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ
ส านกังาน ก.ล.ต.” 
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืน” 

 
 
 
 
 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมขอ้มลูไวใ้นหนงัสือชีช้วน : 15 พฤศจิกายน 2565 



 

 

รายละเอียดโครงการจัดการ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลั์กซชั์วร่ี 
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 24.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ  77 
 24.2 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 86 
 24.3 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของที่ปรกึษากองทนุ (ถา้ม)ี 88 
 24.4 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้มี) 88 
 24.5 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์น 88 
25. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุ 89 
26. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 95 
27. การจดัทารายงานใหแ้ก่สานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วยลงทนุ 96 
 27.1 รายงานของกองทนุ   96 
 27.2 รายงานการซือ้ เชา่ จาหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ 97 
 27.3 รายงานความคืบหนา้ของการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยท์ี่ยงัสรา้งไม่เสรจ็ 98 
28. การประเมินคา่ทรพัยสิ์นและการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์น 99 
29. รอบระยะเวลาบญัชีประจาปีของกองทนุรวม  100 
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30. สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ   100 
 30.1 สิทธิในการรบัเงินปันผล   100 
 30.2 สิทธิในการลงมติในกรณีต่าง ๆ  100 
 30.3 สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ  101 
 30.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ   101 
 30.5 สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ   102 
 30.6 ขอ้สงวนสิทธิของบรษิัทจดัการ   102 
31. การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 102 
 31.1 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการกรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบยีบ หรือคาสั่ง 102 
 31.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการกรณีอื่นๆ  102 
 31.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีการเรยีกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 104 
32. การเลิกโครงการจดัการกองทนุ   105 
33. การดาเนินการของบรษิัทจดัการ เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทนุ 106 
34. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ  107 
35. การดารงความเพยีงพอของเงินกองทนุ  107 
36. การประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ   107 
37. อื่นๆ   108 
38. ภาคผนวก   110 
 - เอกสารแนบ 1 ขอ้มลูทั่วไปของเกาะยาวนอ้ย 
 - เอกสารแนบ 2 ขอ้มลูบรษิัท ซสัเทนเนเบิล้ ลคัชวัรี ฮอสพิทลัลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“เอสแอลเอช”) 
 - เอกสารแนบ 3 สภาวะอตุสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในจงัหวดัพงังา กระบ่ีและภเูก็ต 
 - เอกสารแนบ 4 ประมาณการงบกาไรขาดทนุ 
 - เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานของผูป้ระเมินราคาอสงัหารมิทรพัย ์
 - เอกสารแนบ 6 สรุปรายงานการประเมินสภาพอาคารทางสถาปัตยกรรม โครงสรา้งวิศวกรรมและงานระบบ 
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ค าจ ากดัความ 
 
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 
 
กองทนุรวม หมายถึง กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 
 
บรษิัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
  
ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถึง ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรพัยจ์าก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหนงัสือเวยีน หนงัสือผ่อนผนั 
หนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจ หนงัสืออนญุาต กฎ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบัและ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายที่
ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งทัง้ที่มี
อยู่ในปัจจบุนัและที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิในอนาคต 

  
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป หมายถงึ กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (Retail fund) ตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการจดัตัง้กองทนุรวม
และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

 
กองทนุรวมที่ระบเุฉพาะเจาะจง   หมายถงึ   กองทนุรวมซึ่งก าหนดอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะไดม้าจากการลงทนุ 
   ไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในโครงการ 
 
การประกนัรายได ้                               หมายถึง            การจัดให้มีบุคคลอื่นเข้ารับประกันรายได้จากการจัดหา

ผลป ระ โย ชน์ จ ากอสั งห า ริม ท รัพ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เช่ า
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อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่ประกนัไว ้

 

การประเมินค่าทรพัยสิ์น หมายถึง  การค าน วณ มูลค่ าอสั งหาริม ท รัพ ย์ ห รือ สิ ท ธิก า รเช่ า
อสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไข และข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
ขอ้จ ากัดอื่นของการใชป้ระโยชน ์รายละเอียดการใชป้ระโยชน์
ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการส ารวจ
ทรพัยสิ์นตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ โดยมิไดม้ีการส ารวจทรพัยสิ์น 

 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียด
ต่างๆ เก่ียวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
โดยมีผู้ประเมินหลักตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล .ต .ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นเป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานดงักล่าว และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม 

 

บคุคลที่เก่ียวขอ้งของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์หมายถึง บุคคลที่ เก่ียวข้องเฉพาะในการท าธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกับ
อ สั ง ห า ริม ท รัพ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เช่ า อ สั ง ห า ริม ท รัพ ย์                       
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่  สน.29/2549 
เรื่ อ ง  ก า รก ระท า ที่ อ า จ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม ขั ด แย้ งท า ง             
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2549 รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม  ("ประกาศที่  สน. 29/2549") และรวมถึงบุคคล
ดงัต่อไปนี ้
ก. ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ 
ข. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท

จัดการให้ประเมินค่าทรัพย์สินในการจัดการลงทุนของ 
กองทนุนัน้ 

ค. ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ง. บุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งถือหุ้นในลักษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้
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1.  บุคคลที่ ถื อหุ้นของที่ ป รึกษ าตามข้อ  20 (1 )(ฌ )  
ของประกาศที่ สน.29/2549หรือของผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทนุตาม (ก) หรือของบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์น
ตาม(ข)หรือของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยต์าม (ค) เกิน
รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของที่
ปรึกษาผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สินหรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี 

2.  บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกิน
รอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือ
จ านวนหุน้ส่วนของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บคุคลตาม 1.
เป็นบรษิัทท่ีจดัตัง้ในต่างประเทศ 

จ. นิติบุคคลที่ปรกึษาตามขอ้ (20)(1)(ฌ) ของประกาศที่ สน. 
29/2549 หรือผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุตาม (ก) หรือ
บริษั ทประเมิ นค่ าทรัพย์สินตาม  (ข) หรือผู้บ ริหาร
อสังหาริมทรพัยต์าม (ค) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือจ านวนหุน้ส่วน 

ที่ ปรึกษาตาม (ง) และ(จ) หมายความว่าที่ ปรึกษาซึ่ งให้
ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการ
เช่ าอสั งห า ริม ท รัพ ย์  ห รื อ ก ารจัด ห าผลป ระ โย ชน์ จ าก
อสงัหารมิทรพัย ์

 
กลุ่มบคุคลเดียวกนั หมายถึง การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.19/2553 เรื่องการจดัตัง้
กองทุนรวมและการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
 
โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย  หมายถึง โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย (Six Senses Yao Noi) ตัง้อยู่บน 

เกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา  
 
 
เงินทนุโครงการ  หมายถึง   วงเงินที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุน

ไดไ้ม่เกินวงเงินดงักล่าว ซึ่งระบไุวใ้นโครงการ 
 
 
เงินทนุจดทะเบียน   หมายถึง   เงินทุนที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทนุและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
 
 
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
ที่ปรกึษา   หมายถึง   บคุคลที่รบัใหค้  าปรกึษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจดัการกองทุน

รวมเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าจากการลงทนุ 

 
 
ธนาคาร   หมายถึง   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์และ

ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
 
ป่าเกาะ/ โรงแรมป่าเกาะ/ 
บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั  หมายถึง     บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั  
 
 
 
อีเอชวาย  หมายถึง บรษิัท อี.เอช.วาย จ ากดั  
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บรษิัท ซสัเทนเนเบิล้ ลคัชวัรี                หมายถึง                 บรษิัทท่ีเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีลงทนุของกองทนุ และผูบ้รหิาร 
ฮอสพิทลัลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากดั                                          โครงการซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย 
(“เอสแอลเอช”)         

 
ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ หมายถึง อสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุและสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุ 
 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า หมายถึง ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุของกองทนุซึ่ง เอสแอลเอช เช่าจากกองทนุ 
 
อาคารส่วนสนบัสนนุ หมายถงึ อาคารส่วนสนบัสนนุของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ซึง่

ประกอบไปดว้ยอาคารส านกังานส าหรบั พนกังาน  
หอ้งฝึกอบรม หอ้งเก็บของและส่วนอาคาร ซกัรดี เป็นตน้ 

 
ใบขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร หมายถึง ใบอนุญาตก่อสรา้งตามรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2.1 

ของโครงการ 
 
บรษิัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่ ถือหุ้นในบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัท

ประเมินค่าทรัพยสิ์น ที่ปรึกษาหรือผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์
ตัง้แต่รอ้ยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว หรือบริษัทที่บุคคลดงักล่าวถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ
สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

 
บรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์น  หมายถึง  บรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีบรษิทัจดัการแต่งตัง้

ขึน้ โดยเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินค่าทรพัยสิ์นรวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

 
บรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ   หมายถึง   บริษัทหลักทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัย์

ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทการจัดจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ 
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ผูจ้ดัการกองทนุ   หมายถึง  ผู้ที่ท  าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
ทรัพย์สินอื่น ใดที่ มิ ใช่อสังหาริมทรัพย์หรือ สิท ธิการเช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 

ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์  หมายถึง   ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรพัย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 

ผูจ้องซือ้ทั่วไป   หมายถึง   ผูล้งทุนที่จองซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไวใ้น
หนงัสือชีช้วน และมิใช่บคุคลดงัต่อไปนี ้
(1) ผูจ้องซือ้พเิศษ  และ 
(2) เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเชา่ และผูใ้หสิ้ทธิใน

อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุ   
 

ผูจ้องซือ้พเิศษ  หมายถงึ  ผูล้งทนุท่ีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็น
พิเศษกวา่ผูจ้องซือ้ทั่วไป ซึง่ไดแ้กบ่คุคลดงัต่อไปนี ้
(1) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(2) กองทนุรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(3) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(4) กองทนุรวมตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีการเสนอขายหน่วย

ลงทนุแก่ผูล้งทนุเป็นการทั่วไป 
(5) สภากาชาดไทย 
(6) สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละชมุนมุสหกรณ ์
(7) กองทนุประกนัสงัคม 
(8) บรษิัทประกนัภยั 
(9) มลูนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน ์
(10) ส่วนราชการและรฐัวิสาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณ 
(11) มหาวิทยาลยั 
(12) ผูล้งทนุตามที่ส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
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ผูล้งทนุต่างดา้ว   หมายถงึ  ผูล้งทนุท่ีเป็นคนต่างดา้วและนิตบิคุคลที่มีสิทธิในท่ีดินเสมือน 
   คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าดว้ย 
   อาคารชดุ แลว้แต่กรณี 

 
ผูเ้ช่า หมายถึง ผูท้ี่เช่าทรพัยสิ์นท่ีลงทนุจากกองทนุ  
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ หมายถึง นิติบุคคลที่ ได้รับแต่ งตั้งจากบริษัทจัดการเพื่ อท าหน้าที่  

บริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนแทนบริษัทจดัการในกรณีที่
กองทนุลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งอสงัหารมิทรพัย ์

 
ผูร้บัประกนัรายได ้  หมายถึง    ผู้ที่ท  าสัญญาประกันกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการให้

ประกนัว่ากองทนุรวมจะไดร้บัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่รบัประกนัไว ้

 
หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารพาณิชย ์ หมายถึง   หนงัสือค า้ประกนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหก้องทนุรวมเพื่อ 

  ประกนัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย์
หรือสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม 

 
ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยการให้ความ
เห็นชอบผูส้อบบญัชี รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

 
ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ผูส้นบัสนนุหรือตวัแทนการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ 
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รายไดป้ระจ า หมายถึง   รายได้ที่เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจ าที่กองทุนรวมไดร้ับ
เนื่องจากการให้บุคคลอื่นใช้อสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่ า 
ค่าบรกิาร เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถึงดอกเบีย้ของรายได้
ดงักล่าว 

 

วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบรษิัทจดัการ 
 

หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุ 
 

หนงัสือชีช้วน หมายถึง หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
สมาคม หมายถึง สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ 
 
สงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุ หมายถงึ ทรพัยสิ์นทกุชนิด นอกจากอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุซึง่รวมถึง 

เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใชแ้ละส่ิงอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัอาคารท่ีพกั เช่น เตียง ตูเ้สือ้ผา้        
ตูเ้ก็บของ สขุภณัฑ ์และเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณอ์ านวยความ
สะดวกตา่งๆ ท่ีใชใ้นส่วนกลางของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย 
เช่น เตาปรุงอาหาร เครื่องครวั เครื่องซกัรีด และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
รถกอลฟ์ รวมถงึเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณอ์ านวยความสะดวก
อื่นๆ ซึ่งเอสแอลเอช ใชใ้นการด าเนินโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาว
นอ้ย 
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อสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุ หมายถึง (1) ที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ทั้งนี ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
ขอ้ 3.2.2.1 (ก) ของโครงการ รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ 
และส่วนควบของที่ดินดงักล่าวและ  

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสรา้งใดๆ ทั้งหมดซึ่งได้ปลูกสรา้งในที่ดิน
ดังกล่าว ซึ่ งมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 3.2.2.1 (ข) ของ
โครงการ รวมถึงงานระบบต่างๆ และส่ิงติดตัง้ตรงึตรา ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว ที่ใช้ใน
โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย  
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ชื่อบริษัทจัดการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู่  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
  เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
    โทรศพัท ์ 0-2838-1800   
   
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุน 
1.1 ชื่อโครงการจัดการ  : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)  : Luxury Real Estate Investment Fund  
1.3 ชื่อย่อ  : LUXF 
1.4 ประเภทโครงการ  :  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ระบเุฉพาะเจาะจง โดย 
   มีการก าหนดอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะซือ้หรือเช่าเป็น 
   การแน่นอน ที่มีการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการ 
   ทั่วไป ประเภทไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบรษิัท 
   จดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ 
   ไทย เพื่อใหร้บัหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
   ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ 
1.5 ลักษณะโครงการ :  ระบเุฉพาะเจาะจง 
1.6 อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุน มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ

ขาย 
 
2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ  : 1,965 ลา้นบาท 
2.2 มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย  : 9.80 บาท 
2.3 จ านวนหน่วยลงทุน  : ไม่เกิน 196.5 ลา้นหน่วย 
2.4 ประเภทหน่วยลงทุน  : ระบชุื่อผูถื้อ 
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก  :  10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนยีมการขาย 

  หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
2.6 มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซือ้  : 10,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท 



 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่                                                                                                                   หนา้ 14        
  

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุน และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 
 
3.1 วัตถุประสงคข์องโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั่วไป ทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนจะน า
เงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์โดยกองทนุจะรบัโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิ
การเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหารมิทรพัย ์และจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว โดยการให้
เช่า ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยต์่างๆ ที่กองทุนไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
การน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่าหรือเช่าช่วงในลกัษณะโรงแรม หรือการน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่าหรือเช่าช่วง
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกหาประโยชนใ์นลกัษณะโรงแรม ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
รวมถึงด าเนินการก่อสรา้ง และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดยรบัโอนใบอนญุาตก่อสรา้ง และ/หรือด าเนินการขอ
หรือรบัโอนใบอนญุาตอื่นๆ เช่น ใบอนญุาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการดงักล่าวได)้ และ/
หรือด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชนข์องอสังหาริมทรพัย ์และเพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นและ/หรือหลักทรพัยอ์ื่น 
และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 
 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุนคร้ังแรก 

ในการลงทุนครัง้แรกกองทุนจะท าการลงทุนโดยซือ้ทรพัยสิ์นที่ลงทุน (ตามค านิยามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ) ที่ 
บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและไดใ้ชใ้นการด าเนินกิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย อยู่
ในปัจจบุนัและจะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นที่ลงทุนโดยการใหเ้ช่าแก่บรษิัท อี.เอช.วาย จ ากัด (เป็นบริษัทที่
ถือหุน้โดยบรษิัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากดั ประมาณรอ้ยละ 99) เพื่อใชใ้นการประกอบกจิการโรงแรม และ/หรืออาคาร
ที่พัก เป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสญัญาออกไปอีก 2 ปี หลงัจากนั้นจะมีการต่ออายุ
สญัญาเช่าอีกครัง้ละ 3 ปี จ านวน 5 ครัง้ ทัง้นี ้หลงัจากครบ 20 ปีแลว้ หากกองทุนมีความประสงคจ์ะใหอ้ีเอชวาย 
ต่ออายุสญัญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให ้อีเอชวาย ต่อสญัญาเช่าครัง้ละ 3 ปี โดยรายละเอียดจะ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่จะไดต้กลงกนั  

หมายเหต:ุ จากกรณีพิพาทระหว่างกองทนุรวม กบั อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบตัิหนา้ที่ของป่าเกาะ และ อี
เอชวายตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นและสญัญาตกลงกระท าการที่เก่ียวขอ้ง   และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพ
ใตไ้ดม้ีค  าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่าง
กองทุนรวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งส่งผลใหร้ะยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมดงักล่าวขา้งตน้จะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้สดุลงในวนัที่ 30 มิถนุายน 2555   
และบรษิัทจดัการจะด าเนินการหาผูเ้ช่ารายอื่นมาแทนต่อไป   
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3.2.1 ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับโครงการ ซิกสเ์ซ้นส ์ยาวน้อย  

3.2.1.1  ลักษณะโครงการ ซิกสเ์ซ้นส ์ยาวน้อย  
เจา้ของโครงการ ซกิสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย บรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั ซึ่งมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ประกอบดว้ย 

1. บรษิัท สามลม จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ประมาณรอ้ยละ 49.99 
2. บรษิัท Germing Frey, Hotel & Resorts PCC. เป็นผูถื้อหุน้
ประมาณรอ้ยละ 49 

ที่ตัง้ 55 หมู่ 5 ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา  
วนัเริ่มเปิดด าเนินการ ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2550 
ผูบ้รหิารโครงการ บรษิัท สรรพสมัผสั จ ากดั (Sarppasamphat Limited) 
จ านวนอาคารและประเภทของอาคาร โครงการ ซกิสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ประกอบไปดว้ย 

• วิลล่าที่มีสระวา่ยน า้ส่วนตวั (Pool Villa) 56 หลงั แบง่เป็น
ประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite, 
The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพืน้ท่ีใช้
สอยมีตัง้แต่ประมาณ 161 ถึง 1,402 ตารางเมตร   

• อาคารบา้นพกัคนงาน จ านวน 10 หลงั อาคารส่วนบรหิาร 
อาคารส านกังานและฝ่ายวิศวกรรม หอ้งซกัรีด 

• อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึง ห้องอาหาร สปา ห้องซาวน่า ห้องออกก าลังกาย 
สนามเทนนิส หอ้งสมดุหนงัสือ ภาพยนตรแ์ละเพลง      

ส่ิงอ านวยความสะดวกในวิลล่า ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัไดแ้ก่ ตูน้ิรภยั โทรศพัท ์ทีวี เครื่องเล่น 
DVD ตูแ้ช่ไวน ์ตูเ้ย็น เครื่องเสียง เครื่องปรบัอากาศ อินเตอรเ์น็ต 
ความเรว็สงูและสระวา่ยน า้ส่วนตวั เป็นตน้ 

ส่วนบรกิารกลาง ประกอบดว้ยสว่นบรกิารกลางอืน่ๆ ซึ่งรวมถึง หอ้งอาหาร หอ้งซกัรีด 
สปา หอ้งซาวน่า หอ้งออกก าลงักาย สนามเทนนิส อปุกรณกี์ฬาทาง
น า้ (Water Sport) รถกอลฟ์ หอ้งสมดุหนงัสือ ภาพยนตรแ์ละเพลง  

ระบบต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ ซิกส์
เซน้ส ์ยาวนอ้ย  
 

ระบบสาธารณปูโภค ระบบไฟฟ้า (เป็นระบบสายส่งเคเบิล้  ใตน้ า้
จากจงัหวดัภเูกต็) ระบบป้องกนัอคัคีภยัและอปุกรณป์้องกนัอคัคภียั 
เช่น ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิง (ระบบสปรงิเกอร)์ เครื่องตรวจควนั 
รถดบัเพลิง ระบบบ าบดัน า้เสีย บ่อน า้บาดาล 12 บ่อและอ่างเก็บน า้
จืด 

ผูอ้อกแบบ ผูอ้อกแบบสถาปัตย ์และตกแตง่ภายใน  

• บรษิัท แฮบบิตา จ ากดั (Habita Co.,Ltd)  

• บรษิัท สรรพสมัผสั จ ากดั (Sarppasamphat Limited) 
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ผูอ้อกแบบงานระบบและโครงสรา้ง 

• บรษิัท เพอร่ี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (Poyry Energy Ltd.)  
ผูอ้อกแบบภมูิสถาปัตย ์ 

• บรษิัท อินไซด ์เอาท ์ดซีายน ์จ ากดั (Inside Out Design Co., 
Ltd.)  

 

3.2.1.2 ข้อมูลลูกค้า 
คาดการณก์ลุ่มลกูคา้เป้าหมายของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย โดยจ าแนกตามถิ่นฐานของผูเ้ขา้พกัแบ่ง
ตามทวีป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ถ่ินฐานของผู้เข้าพกั ร้อยละของจ านวนคนืทีเ่ข้าพกั 

1. ยโุรป 53% 
2. เอเชยี 12% 
3. โอเชียเนยี* 8% 
4. อเมรกิา 2% 
5. อ่ืนๆ 25% 
รวม 100% 

* ทวีปโอเชียเนีย เช่น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ฟิจิ ฯลฯ 
 
 
3.2.2 รายละเอียดทรัพยส์ินทีล่งทุน 

 
กองทนุจะลงทนุในทรพัยสิ์นดงัต่อไปนี ้

 
3.2.2.1  อสังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 
 

กองทุนจะซือ้และรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยท์ี่ลงทุนซ่ึงใช้ในโครงการ ซิกสเ์ซ้นส ์ ยาว
น้อย  ซ่ึงประกอบด้วย 
(ก)  ที่ดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย รวมถึง ระบบสาธารณปูโภคใดๆ และส่วนควบ
ของที่ดินดงักล่าว เช่น ท่อประปา ท่อน า้เสีย เป็นตน้ ทัง้นี ้รายละเอียดของโฉนดและหนงัสือรบัรองการ
ท าประโยชน ์(นส.3 ก) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

เลขทีโ่ฉนด/
เลขทีน่ส.3 ก. 

เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวดั เนือ้ที ่
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

2881 2 1726 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา      60-0-32.6 
รวม      60-0-32.6 
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นส.3 ก. 
เลขที ่

เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวดั เน้ือที่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1133 20 4725 III 85 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 00-3-85 
1910 59 4725 III 85 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 10-3-18 
1911 60 4725 III 85 เกาะยาวนอ้ย เกาะยาว พงังา 8-0-38 

รวม 19-3-41 
รวมทัง้หมด 79-3-60.5 

ทัง้นี ้ป่าเกาะตกลงจะจดัการใหเ้อกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีจะซือ้ส่วนท่ีเหลือ 3 ฉบบั เปล่ียนจาก นส.3ก.เป็นโฉนด
ที่ดินโดยสมบูรณแ์ละมีผลถูกตอ้งตามกฎหมายภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันี ้
โดยป่าเกาะตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าวทัง้หมดเพียง ผูเ้ดียว โดยกองทุน
รวมในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิจะใหค้วามร่วมมือกับป่าเกาะในการใดๆ ที่จาเป็นเก่ียวกับการด าเนินการ
ดงักล่าวกองทุนรวมและป่าเกาะ จะทาการขอออกโฉนดที่ดิน ในท่ีดินส่วนท่ีเหลืออีก 3 แปลง หลงัจากที่ตัง้
กองทนุรวม 

 
 

หมายเหตุ:  ในปัจจุบัน น.ส.3ก ฉบับ เลขที่ 1910 และ 1911 จ านวนทั้ง 2 ฉบับไดถู้กเปล่ียนเป็นโฉนด
ที่ดิน เลขที่  3120 เรียบรอ้ยแล้ว  และคงเหลือ น.ส.3ก ฉบับ เลขที่  1133 ที่ยังไม่ได้ถูก
เปล่ียนเป็นโฉนดที่ดิน และในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนรวมกับป่า
เกาะกองทนุรวมยินยอมใหห้นา้ที่ดงักล่าวของป่าเกาะระงบัลง 

 
 (ข) อาคาร ส่ิงปลูกสรา้งใดๆ ทั้งหมดซึ่งไดป้ลูกสรา้งในที่ดินดังกล่าวขา้งตน้ รวมถึงงานระบบต่างๆ 
และส่ิงติดตัง้ตรงึตรา เช่น เครื่องปรบัอากาศ ระบบบ าบัดน า้เสีย เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และส่วนควบของอาคารดงักล่าวที่ใชใ้นโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ บรษิัท โรงแรม 
ป่าเกาะ จ ากดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

(1)  วิลล่าที่มีสระว่ายน ้าส่วนตัว (Pool Villa) จ านวน 56 หลัง แบ่งเป็นประเภท Pool Villa, 
Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพืน้ที่
ใชส้อยมีตัง้แต่ประมาณ 161 ถึง 1,402 ตารางเมตร รวมเนือ้ที่ประมาณ 13,090 ตาราง
เมตร   

(2)  อาคารบ้านพักคนงาน จ านวน 10 หลัง อาคารส่วนบริหาร อาคารส านักงานและฝ่าย
วิศวกรรม หอ้งซกัรีด รวมเนือ้ที่ประมาณ 4,100 ตารางเมตร 

(3)  อาคารส่วนสนบัสนนุและอาคารบรกิารส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง หอ้งอาหาร สปา หอ้งซาว
น่า หอ้งออกก าลงักาย สนามเทนนิส หอ้งสมดุหนงัสือ ภาพยนตรแ์ละ เพลง     รวมเนือ้ที่
ประมาณ 4,130 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักล่าวใหร้วมหมายถงึ พืน้ท่ีระเบียง ทางเดินและสระวา่ยน า้
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3.2.2.2  สังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 

 กองทุนจะซือ้และรบัโอนกรรมสิทธ์ิสงัหารมิทรพัยท่ี์ลงทนุ รวมถึงเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับอาคารที่พัก เช่น เตียง ตูเ้สือ้ผา้ ตูเ้ก็บของ สุขภัณฑ ์
เครื่องเสียง เครื่องปรบัอากาศ โทรศพัท ์ทีวี เครื่องเล่น DVD ตูแ้ช่ไวน ์ตูเ้ย็น และเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ ใช้ในส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เช่น เตาปรุงอาหาร 
เครื่องครวั เครื่องซกัรีด และเครื่องใชไ้ฟฟ้า รถกอลฟ์ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัรวมถึงเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณ์
อ านวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งโรงแรม ป่าเกาะ เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิและใชใ้นการด าเนินโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์
ยาวนอ้ย  

อนึ่ง การลงทนุท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถสรุปเป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี ้

 

        

                       /                    

 
หมายเหตุ : ขอ้มลูขา้งตน้นีอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการและสญัญา
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 

3.2.2.3 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซือ้ขายทรัพยส์ินทีล่งทุน  

กองทนุรวมจะลงทุนในท่ีดิน  อาคาร ส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใชแ้ละส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ของโครงการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย  ซึ่งเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมกันไม่เกิน 
1,958,000,000 บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นบาทถว้น) โดยมีรายละเอียดตามสรุปสาระส าคัญของร่าง
สญัญาซือ้ขาย ดงันี ้ 
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ก. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจะซือ้จะขายอสังหาริมทรัพย ์
 

ผู้ขาย บรษิัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากดั 

ผู้ซือ้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 

ทรัพยส์ินทีจ่ะซือ้ขาย (1) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวน้อย รวมถึง งานระบบ
ต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดงักล่าว และ  

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสรา้ง ทั้งหมดซึ่งไดป้ลูกสรา้งในที่ดินดังกล่าว รวมถึง 
งานระบบต่างๆ และส่ิงติดตัง้ตรงึตรา ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่วน
ควบของอาคารดงักล่าว รวมถึงอสังหาริมทรพัยอ์ื่นใดที่ผูข้ายเป็นผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิและใชใ้นการด าเนินโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย 

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยส์ินทีจ่ะซือ้ขาย 

ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ขายในวนัท่ี 
[     ] พ.ศ. 2551 หรือภายในวนัและเวลาตามที่ผูซ้ือ้จะแจง้ใหท้ราบ  

เหตุผิดนัดผิดสัญญา กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา 

(1) เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผูข้าย 

•  ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาจะซือ้จะขายฉบบันี ้หรือสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์หรือ
สัญญาตกลงกระท าการ และไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และ
ปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่ไดต้กลงกัน 
เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั 

•  ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ขาย ไม่
สามารถกระท าได้เนื่องจากความผิดของผู้ขาย  เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสัย หรือเวน้แต่เกิดจากการที่ผูซ้ือ้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์

(2) เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผูซ้ือ้ 

•  ในกรณีที่ผูซ้ือ้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง หรือผิดค ารบัรองที่ 
เป็นสาระส าคัญของสัญญาจะซือ้จะขายอสังหาริมทรพัย ์และไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามสญัญา ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่ไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั 
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การเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือเรียก
ค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(1) ผูซ้ือ้มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี ้ โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูข้ายทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และ/หรือ ฟ้องรอ้งใหป้ฏิบัติตามสญัญาฉบับนี ้และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูข้าย 

(2) ผูข้ายมีสิทธิเลิกสญัญาฉบับนี ้โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์ักษร และ/หรือฟ้องรอ้งใหป้ฏิบตัิตามสญัญาฉบับนี ้และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูซ้ือ้ได ้หากเหตุผิดนดัผิดสญัญาเกิดจากความผิด
ของผูซ้ือ้ 

(3) ใหส้ญัญาฉบับนีเ้ป็นอันสิน้ผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี ้โดยที่คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็น
อย่างอื่น  

•  เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซื ้อขายภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด โดยเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่
ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาตกลงเลิก
สญัญา  

•  เมื่อคู่สญัญาตกลงรว่มกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี ้

 

ข. สรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาซือ้ขายสังหาริมทรัพย ์
 

ผู้ขาย บรษิัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากดั 

ผู้ซือ้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ 

ทรัพยส์ินทีซื่อ้ขาย สงัหารมิทรพัยต์า่งๆ ซึ่งใชใ้นการด าเนนิกิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย 
เช่น เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องมือและอปุกรณต์่างๆ  

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยส์ินทีซื่อ้ขาย 

ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงใหก้รรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนอย่าง
สมบรูณ ์ทนัทีที่คู่สญัญาไดด้  าเนนิการโอนกรรมสทิธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ตาม
สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยเ์สรจ็สิน้แลว้และไดม้กีารช าระราคา
ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตามสญัญาฉบบันีแ้ลว้ 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา 
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(1) เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผูข้าย 

•  ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาฉบับนี ้ หรือสัญญาจะซือ้จะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สัญญาตกลงกระท าการ และไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่ไดต้กลงกัน 
เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั  

•  ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นที่จะซือ้ตาม
สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถกระท าไดเ้นื่องจาก
ความผิดของผู้ขาย ทั้งนี ้เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิด
จากการที่ผู้ซื ้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้

(2) เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผูซ้ือ้ 

• ผูซ้ือ้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง หรือผิดค ารบัรองที่เป็น สาระส าคญัของ
สญัญาฉบับนี ้และผูซ้ือ้ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏิบัติให้
ถกูตอ้งตามสญัญาฉบบันีภ้ายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาไดต้กลง
กนั เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั 

การเลิกสัญญา คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้และ/หรือเรียก
ค่าเสียหายจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(1) ผูซ้ือ้มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูข้ายทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และ/หรือ ฟ้องรอ้งใหป้ฏิบัติตามสญัญาฉบับนี ้และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูข้าย 

(2) ผูข้ายมีสิทธิเลิกสญัญาฉบับนี ้โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และ/หรือ ฟ้องรอ้งใหป้ฏิบัติตามสญัญาฉบับนี ้และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูซ้ือ้ไดห้ากเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดจากความผิด
ของผูซ้ือ้ 

(3) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ให้สัญญาฉบับนีเ้ป็นอันสิน้ผลทันที 
โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จากคู่สญัญาอีก
ฝ่าย เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

• เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ทั้งนี ้โดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของ
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ 

• เมื่อคู่สญัญาตกลงรว่มกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี ้



 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่                                                                                                                   หนา้ 22        
  

3.2.2.4 มูลค่าของทรัพยส์นิทีล่งทุน 

(ก)  จ านวนเงินทุนของโครงการเป็นเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 1,965,000,000 บาท (หนึ่งพันเกา้รอ้ยหกสิบห้า
ลา้นบาทถว้น) ทั้งนี ้กองทุนรวมจะลงทุนในทรพัยสิ์นมูลค่าไม่เกิน 1,958,000,000 บาท (หนึ่งพัน
เกา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นบาทถว้น) โดยส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ 

(ข) ราคาประเมินโดยบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจ านวน 2 ราย มีรายละเอียดดงันี ้
 

ผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน (บาท) วนัทีป่ระเมิน 

บรษิัท ซาลแมนน ์(ฟารอ์ีสท)์ จ ากดั 

177/1 อาคารบางกอกสหประกนัภยั ชัน้ 20 ยนูิต 2  

ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพ 10500  

1,900,000,000 18 ธันวาคม 2550 

บรษิัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากดั 

เลขที่ 11 ชัน้ 19 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร  ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

2,052,000,000 24 มีนาคม 2551 

 
 

3.2.2.5 ทรัพยส์ินหรือหลักทรัพยอ์ื่นใดตามทีส่ านักงาน กลต. จะประกาศก าหนด  

ทั้งนี ้ให้ถือว่ากองทุนรวมไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอมติจาก        
ผูถื้อหน่วยลงทนุอีก 
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3.3 การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินของกองทุน 

3.3..1 ตามก าหนดเดิมของโครงการกองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นที่ลงทุนโดยการให้เช่าทรพัยสิ์นแก่  
บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด เป็นระยะเวลาตามสญัญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสญัญาออกไปอีก 2 ปี หลงัจากนั้น   
จะมีการต่ออายุสญัญาเช่าอีกครัง้ละ 3 ปี จ านวน 5 ครัง้ เพื่อให้บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด น าทรพัยสิ์นที่ลงทุนไปใชใ้น
การด าเนินกิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ต่อไป โดยอีเอชวาย จะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทนุเป็นรายเดือน โดยค่า
เช่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ซึ่งมีอตัรา 8 ลา้นบาทต่อเดือน (โดยช าระเงินตามกระแสเงินสดจากการประกอบ
กิจการของผูเ้ช่า โดยในกรณีที่มียอดค่าเช่าคงคา้ง กองทนุรวมก าหนดใหผู้เ้ช่าตกลงและ/หรือป่าเกาะ ช าระยอดค่าเช่า
คงที่คงคา้งทุกครึ่งปีบญัชีของกองทุนรวม สิน้เดือน มิถุนายน และธันวาคม) และค่าเช่าแปรผนั ซึ่งคิดค านวณค่าเช่า
ตามสตูรที่คู่สญัญารว่มกนัก าหนดขึน้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ส  าคญับางส่วนของสญัญา
เช่าทรพัยสิ์น) ทั้งนี ้บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด จะด าเนินการให้บริษัท สรรพสัมผัส จ ากัด (Sarppasamphat Limited) 
เป็นผูบ้ริหารโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี ้หลังจากครบ 20 ปีแลว้ หากกองทุนมีความประสงค์      
จะใหอ้ีเอชวาย ต่ออายุสัญญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให ้อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครัง้ละ 3 ปี โดย
รายละเอียดจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่จะไดต้กลงกนั  

 

3.3.2   จากกรณีพิพาทระหว่างกองทนุรวม กบั อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบตัิหนา้ที่ของป่าเกาะ และ อีเอชวาย
ตามสัญญาเช่าทรพัยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจดัการจึงไดด้  าเนินการขอมติจากที่ประชุม       
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งตามมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ครัง้ที่  1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555      
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้ีมติให้ปรบัโครงสรา้งการช าระหนี ้และการเพิ่มเติมหลักประกัน โดยลดระยะเวลาสัญญาเช่า
ทรพัยสิ์นของบริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด  ใหม้ีผลสิน้สดุในวนัที่ 30 มิถนุายน  2555 (วันสดุทา้ยของรอบปีบญัชีที่ 4 ของ
กองทุน) และบริษัทจัดการจะด าเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาแทนต่อไป  พรอ้มกับยกเลิกโครงสรา้งของค่าเช่า โดย   
บรษิัท อี.เอช.วาย จ ากดั  ในฐานะผูเ้ช่า และบรษิัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั ในฐานะผูร้บัประกนัรายไดข้ัน้ต ่าของกองทนุ
ตกลงจะจ่ายเงินชดเชยเพื่อใหก้องทุนใหม้ีรายไดข้ั้นต ่าเพื่อจ่ายเงินปันผล (รายไดค้่าเช่าหักดว้ยค่าใชจ้่ายตามปกติ   
ของกองทุน) ในอัตรารอ้ยละ 7 ในปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเช่าและสัญญาเช่าจะสิน้สุดในวันที่ 30 มิถุนายน 
2555  มีผลให้การรับประกันรายไดข้ั้นต ่าของกองทุนรวมในปีที่  5 ถูกยกเลิก และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ด้มี         
ค าพิพากษาและค าบังคับใหเ้สร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะ      
ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2555  ซึ่งส่งผลใหร้ะยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมดงักล่าวขา้งตน้        
จะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้สดุลงในวนัที่ 30 มิถนุายน 2555   และบริษัทจดัการจะด าเนินการหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้
รายอื่นมาแทนต่อไป   
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3.3.3  ภายหลังจากศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดม้ีค  าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอม    
ยอมความกนัระหว่างกองทนุรวมและป่าเกาะในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2555  กองทนุรวมไดจ้ดัใหม้ีการยื่นเสนอราคาซือ้     
หรือเช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวสิน้สดุในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555  บรษิัทจดัการจึงได้
น ารายชื่อผูช้นะการเสนอราคาเช่าทรพัยสิ์นและเงื่อนไขในการเช่าทรพัยสิ์นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 2555  ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้ีมติอนุมตัิใหก้องทุนรวมเขา้ท าสญัญา
ใหเ้ช่าทรพัยสิ์นแก่บรษิัท ซสัเทนเนเบิล้ ลคัชวัรี ฮอสพิทลัลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  (“เอสแอลเอช”)  ในการด าเนินกิจการ
โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย เพื่อใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พัก เป็นระยะเวลาตามสญัญา  
เช่า 3 ปี โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสญัญาอีกครัง้ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้  ทัง้นี ้เอสแอลเอช จะน าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน
ไปใชใ้นการด าเนินกิจการโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ต่อไป โดยเอสแอลเอช  จะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนเป็นราย
เดือน โดยค่าเช่าจะแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขในสญัญาเช่าที่จะไดต้กลงกนั  
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3.3.3.1 สรุปประเด็นและเนือ้หาข้อเสนอและเงือ่นไขการเช่าทรัพยส์ินระหว่างกองทุนรวมกับเอสแอลเอช 
 ค่าเช่าคงที:่ 
(Fixed Lease Fee)  

70 ลา้นบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปีแรก จากนัน้ค่าเช่าคงที่จะถกูปรบัขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี 
จนกระทั่งสิน้สดุอายสุญัญาเช่า และรวมถึงการต่ออายุ โดยผูเ้ช่าอาจจะแบ่งช าระค่าเช่าคงที่รายเดือน
ในอตัราที่แตกต่างกนัในแตล่ะเดือนโดยจะอา้งอิงตามฤดกูาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทนุรวมและผูเ้ช่าจะ
ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีแต่ละปี  

ค่าเช่าแปรผัน: 
(Variable Rent) 

การค านวณค่าเช่าแปรผนัที่กองทนุรวมจะไดร้บั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีดงันี ้ 
กรณีที่ 1: หาก”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตัง้ตน้” (Split Start Amount)  
กองทนุรวมจะไดร้บัค่าเช่าแปรผนั2 ส่วน โดยค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที ่1 = รอ้ยละ 100 ของ [“เงินแบ่งตัง้ตน้” (Split Start Amount)  
 หกัดว้ย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)]  
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 2  = รอ้ยละ 80 ของ [”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักดว้ย
 “เงินแบ่งตัง้ตน้” (Split Start Amount)]  
  ทัง้นี ้ส่วนท่ีเหลือรอ้ยละ 20 ของ ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หกัดว้ย “เ งิ น แ บ่ ง     
ตัง้ตน้” (Split Start Amount) ใหต้กเป็นของผูเ้ช่า 
 
กรณีที่ 2: หาก ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่งตั้งตน้” (Split Start Amount)  
แต่มากกว่า“ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee) กองทุนรวมจะไดร้บัค่าเช่าแปรผันเพียง โดยค านวณ
ตามสตูรดงัต่อไปนี ้ 
 ค่าเช่าแปรผัน=”เงินคงเหลือ” (Residue Amount)  หักดว้ย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease 
Fee) 
หมายเหตุ 1: เงินคงเหลือ (Residue Amount)   ค านวณได้จากสูตรดังต่อไปนี ้
ก าไรจากการด าเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP) 
หกั  (1) ค่าบรหิารจดัการ (Management Fees (“Mgt”)  ประกอบดว้ย  
1.1 ค่าธรรมเนียมจดัการทั่วไป (Base Fee) ในอตัรารอ้ยละ 2 ของ รายไดร้วม (Gross Revenues) 
และ 
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอตัรารอ้ยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) 
หกั:  (2)   เงินส ารองคา่เฟอรน์เิจอร ์และค่าวสัดอุปุกรณ ์(FF&E Reserve) ในอตัรารอ้ยละ 4 ของ 
               รายไดร้วม 
หกั:  (3)   ค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีโรงเรือนและที่ดิน   (“Ins&PropTax”)                       .  
เท่ากบั   เงนิคงเหลือ  (Residue Amount)    
เพื่อความเขา้ใจสตูรการค านวณ เงนิคงเหลือ  (Residue Amount)   อาจสรุปไดด้งันี ้
Residue Amount  = GOP – Mgt – FF&E Reserve – Ins&PropTax 
หมายเหตุ 2 : เงินแบ่งตั้งต้น (Split Start Amount) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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ก.  ปีที่ 1-3 : เงินแบ่งตัง้ตน้ปีละ 70 ลา้นบาท 
ข.   ปีที่ 4-6 : เงินแบ่งตัง้ตน้ปีละ 90 ลา้นบาท 
ค.   ปีที่ 7-9 : เงินแบ่งตัง้ตน้ปีละ 100 ลา้นบาท 
ง.   ตัง้แต่ปีที่ 10 เป็นตน้ไป: เงินแบ่งตัง้ตน้จะถกูปรบัขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10 ในทกุๆ 3 ปี 
     จนกระทั่งหมดสญัญาเช่า 

หลักประกันในการ
เช่า: 
 

ตัง้แต่วนัเริ่มตน้แห่งสญัญาเช่าและทุกตน้ปีแห่งการเช่าในแต่ละปีผูเ้ช่าจะน าเงินสดมาวางไวใ้นบญัชี
เงินสดหลกัประกนัเพื่อใหย้อดเงินสดในบญัชีดงักล่าวมีเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 70 ลา้นบาท เงินจ านวน
ดงักล่าวจะถกูใชใ้นการช าระค่าเช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่าแปรผนัตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลา
คงเหลือในแต่ละปีนัน้ ผูเ้ช่าจะตอ้งรกัษาระดบัเงินสดในบญัชีหลกัประกันใหอ้ยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่า 35 
ลา้นบาท 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมใหผู้เ้ช่าเปล่ียนหลักประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค า้ประกัน
ธนาคาร หรือหลักทรพัยค์ุณภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรบัเช่น พันธบัตรรฐับาล ได ้ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทนุรวมก าหนด 

การช าระค่าเช่า: 1. ค่าเช่าคงที่รายเดือน : จะช าระล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 15 ของแต่ละเดือน 

2. ค่าเช่าแปรผนั: จะช าระภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส  โดยอาจมีการ

ช าระค่าเช่าแปรผนัเพิ่มขึน้หรือลดลงภายหลงัตามเหตกุารณท์ี่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญา 

อายุของสัญญาเช่า: 3 ปี โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสญัญาอีกครัง้ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้  
สิ ท ธิ ใ น ก า ร เลิ ก
สัญญาก่อนก าหนด
โดยผู้เช่า: 

นอกจากเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของกองทุนรวม ผู้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อน
ก าหนด (รวมถึงสญัญาเช่าที่ไดต้่อออกไป) โดยไม่ตอ้งช าระค่าชดเชยใดแก่กองทนุรวม หาก 

1. ผูเ้ช่าไดบ้อกเลิกสญัญาล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 18 เดือน ทัง้นี ้ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิในขอ้นีไ้ด ้

ภายหลงัจากที่ไดเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัแรกไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 18 เดือน 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืน หรือ

กฎหมายรวมถึงขอ้บังคับอื่นๆ ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งโดยเหตุการณ์ดังกล่าว มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไขหรือ

เยียวยาเหตดุงักล่าวได ้ 

สิ ท ธิ ใ น ก า ร เลิ ก
สัญญาก่อนก าหนด
โดยกองทุนรวม: 

นอกเหนือจากการเลิกสญัญาโดยเหตผิุดนดัของผูเ้ช่า  
1.  ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปีกองทุนรวมมีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า หากในช่วงอายุ
สญัญาเช่าใด รายไดค้่าเช่าขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปีของกองทนุรวมต ่ากว่าเกณฑข์ัน้ต ่า ดงันี ้ 
ก.  ปีที่ 1- 3 : ปีละ 70 ลา้นบาท โดยในกรณีของปีที่ 1 – 3 ใหใ้ชค้่าเช่าปีที่ 3 ในการค านวณรายไดค้่า
เช่าขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปีเพียงปีเดียว (ไม่น ารายไดค้่าเช่าของปีที่ 1 และปีที่ 2 มารวมค านวณรายไดค้่าเช่า
ขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปี) 
ข.   ปีที่ 4- 6 : ปีละ 90 ลา้นบาท 
ค.   ปีที่ 7- 9 : ปีละ 100 ลา้นบาท 
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ง.   ปีที่ 10 -12 : ปีละ 110 ลา้นบาท 
 
อนึ่ง (1) ผู้เช่าสามารถช าระเงินชดเชยค่าเช่าเพื่อให้รายได้ค่าเช่าขั้นต ่าเฉล่ียต่อปีในแต่ละช่วง
ระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าได ้และ (2) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาเช่า ผูเ้ช่าอาจเลือกที่จะไม่น าปีที่เช่า ซึ่งเกิดเหตสุดุวิสยัมารวมในการค านวณรายไดค้่าเช่าขัน้
ต ่าเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการเช่านัน้ๆ  
 
ทัง้นี ้หากรายไดค้่าเช่าขัน้ต ่าเฉล่ียต่อปีของทนุรวมต ่ากว่าเกณฑข์า้งตน้ และกองทุนรวมประสงคท์ี่จะ
บอกเลิกสัญญาเช่าดว้ยเหตุดังกล่าว กองทุนรวมตกลงยินยอมใหผู้้เช่าต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีกอย่างนอ้ย เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อใหก้องทุนรวมสามารถสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่มาเพื่อ
เช่าทรพัยสิ์นที่เช่าเพื่อด าเนินกิจการโรงแรมต่อไปได ้และเพื่อใหผู้เ้ช่าสามารถด าเนินการปิดกิจการ
และส่งมอบทรพัยสิ์นที่เช่า รวมถึง ใบอนุญาตด าเนินกิจการโรงแรมใหแ้ก่กองทุนรวม หรือผูเ้ช่าราย
ใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดโดยการบอกกล่าวผูเ้ช่าล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 
12 เดือน โดยกองทุนรวมจะต้องช าระค่าชดเชยใดแก่ผู้เช่า หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึน้
ภายหลงัจากปีที่ 3 ดงันี ้
2.1  หากการบอกเลิกสญัญาเช่าเกิดขึน้ภายในปีที่ 1 – 10 กองทุนรวมตอ้งช าระค่าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้ช่า
เป็นเงิน 90  ลา้นบาท และตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จากการปิดกจิการท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดของกองทนุรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหอ้ยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผูเ้ช่าไดจ้่ายจรงิแต่ไม่เกินกว่า 30 ลา้นบาท 
2.2  หากการบอกเลิกสญัญาเช่าเกิดขึน้ภายในปีที่ 11 – 15 กองทนุรวมตอ้งช าระค่าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้ช่า
เป็นเงิน 60 ลา้นบาท และตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการปิดกิจการท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดของกองทนุรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหอ้ยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผูเ้ช่าไดจ้่ายจรงิแต่ไม่เกินกว่า 30 ลา้นบาท 
 
 อนึ่ง กองทุนรวมจะใชสิ้ทธิในขอ้นีไ้ด ้ภายหลังจากที่ให้เช่าทรพัยสิ์นที่เช่าตามสัญญาเช่า
ฉบบัแรกไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 24 เดือน 
 
 อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าตามขอ้ 2 นี ้โดยขายทรพัยสิ์นที่เช่า
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเดียวกับของผูเ้ช่าไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้ริหารทรพัยสิ์นต่อไป 
กองทุนรวมตกลงจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30 ลา้นบาท โดยมิตอ้ง
ช าระค่าชดเชยอื่นใดแก่ผูเ้ช่า 
 

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปีแรก ผูเ้ช่าตกลงจะไม่บรหิารหรือด าเนินกิจการโรงแรม หรือรีสอรต์ภายใต้
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แข่งขนั (Non 
Competition) 

แบรนด ์Six Senses ในพืน้ที่ที่ก  าหนด ไดแ้ก่ (1) บริเวณชายฝ่ังดา้นทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต  
(2) จังหวัดกระบี่ และบริเวณที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ หรือ (3) อ่าวพังงา (รวมถึง                    
เกาะพีพี) โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากกองทนุรวมก่อน  

โรงแรมและรีสอร์
ตทีอ่ยู่ในกลุ่มการ
แข่งขนัทีมี่มาตรฐาน
เดียวกนัในประเทศ
ไทย (Local 
Competitive Set) 

โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่ในกลุม่การแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดยีวกนั ไดแ้ก่  โรงแรม อมนัปรุี (จงัหวดั 
ภเูก็ต) โรงแรม ตรีสรา (จงัหวดัภเูก็ต) โรงแรมบนัยนัทรี (จงัหวดัภเูก็ต) โรงแรมรายาวดี และโรงแรม
ภเูลเบย ์อะ รทิซ ์คารล์ตนัรีเซิรฟ์ (จงัหวดักระบี่)  หรือโรงแรมอืน่ท่ีมีมาตรฐานใกลเ้คียงกบัโรงแรม
ดงักล่าวขา้งตน้ ตามที่คู่สญัญาเห็นชอบรว่มกนัในภายภาคหนา้ 

โรงแรมและรีสอร์
ตทีอ่ยู่ในกลุ่มการ
แข่งขนัทีมี่มาตรฐาน
เดียวกันใน
ต่างประเทศ 
(International 
Competitive Set 

โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานใกลเ้คียงกับโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวน้อย        
ใน  5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ กลุ่มโรงแรมใน1. สาธารณรฐัมอรีเชียส 2. สาธารณรฐัเซเซลล  ์3. เกาะบาหลี 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย STR Global หรือองค์กรอื่นใดที่ท  าหน้าที่ใน
ลกัษณะเดียวกนัตามที่คู่สญัญาจะเห็นชอบร่วมกนั และ4.  กลุ่มโรงแรมซึ่งตัง้อยู่บนเกาะสมยุ ประเทศ
ไทย และ 5. กลุ่มโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการพิจารณาว่า REVPAR ของ 
International Competitive Set เพิ่มขึน้หรือลดลงเท่าไรใหค้  านวณจากค่าเฉล่ียของกลุ่มโรงแรมใน 5 
ภมูิภาคที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ โดยใหน้ า้หนกัแต่ละกลุ่มเท่าๆกนั คือ 1 ใน 5 

ทัง้นี ้คู่สญัญาจะรว่มกนัก าหนดหรือเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงชื่อโรงแรมที่ตัง้อยู่ในภมูิภาคดงักล่าว
โดยการระบชุื่อโรงแรมดงักล่าวในงบประมาณประจ าปีหากในงบประมาณประจ าปีใดไม่มีการก าหนด
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายชื่อกลุ่มโรงแรมดงักล่าว คู่สญัญาตกลงใหใ้ชร้ายชื่อกลุ่มโรงแรมตาม
งบประมาณประจ าปีของปีก่อน 

เหตุสุดวิสัย 1. เหตุใดๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ลพิบตัิก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกนัได้ ที่มีผลกระทบต่อทรพัยสิ์น

ที่เช่าโดยตรงและบรเิวณใกลเ้คียงกับสถานที่ตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีเช่า ซึ่งคู่สญัญาที่ไดร้บัผลกระทบ

ไม่อาจควบคุมได ้เช่น อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมโดย      

ผูเ้ช่าอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งท าใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) 

ของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือน

เดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 20 

2. สถานการณ์ใดๆ ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การก่อการรา้ย โรค

ระบาดหรือสาเหตุใดๆ ที่มีผลท านองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ไดร้บัผลกระทบไม่อาจควบคุมได ้ซึ่ง

ท าให ้

2.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาว

นอ้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อห้องส าหรบัเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า     

เกินกว่ารอ้ยละ 20 และ 
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2.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 

20  

3. สถานการณใ์ดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก ภูเขาไฟระเบิด สงคราม 

หรือการประทว้งของสายการบิน เป็นตน้ ซึ่งคู่สญัญาที่ไดร้บัผลกระทบไม่อาจควบคมุได ้ซึ่งท าให ้

3.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาว

นอ้ยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกันในปีก่อนหนา้ เกิน

กว่ารอ้ยละ 20 และ 

3.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set)ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 

20 และ 

3.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอรต์ที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในต่างประเทศ (International Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ต ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งส าหรบัเดือนเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เกินกว่ารอ้ยละ 

20 

การป รับลดค่ าเช่ า
คงทีใ่นกรณีทีเ่กดิเหตุ
สุดวิสัย 

ในเดือนที่มีเหตุสดุวิสยัเกิดขึน้ กองทุนรวมตกลงยกเวน้ค่าเช่าคงที่ใหแ้ก่ผูเ้ช่าในเดือนนัน้ๆ และผูเ้ช่า
ตกลงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการบรหิารโรงแรมส าหรบัเดือนนัน้ๆ เช่นกนั 
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3.3.3   ประกันภัยทรัพยส์ินทีล่งทุน 

 กองทุนจะจัดให้มีการท าประกันภัยคุ้มครองความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ส าหรับ
ทรพัยสิ์นที่ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ครองถึงความเส่ียงภยัอันเกิดแก่ทรพัยสิ์นที่ลงทุน โดยมี
กองทนุเป็นผูร้บัประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยั นอกจากนี ้กองทนุจะด าเนินการใหเ้อสแอลเอช จดัใหม้ีการท า
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยการประกันภัยดังกล่าวจะระบุใหก้องทุน
เป็นผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีที่เกิดเหตรุา้ยขึน้กบัทรพัยสิ์นท่ีใหเ้อสแอลเอช เช่า รวมถึง
จดัใหม้ีประกันภยับุคคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรพัยสิ์นที่ลงทุน  โดย
กองทุนด าเนินการเจรจาให้เอสแอลเอช รบัผิดชอบในเบีย้ประกันที่เกิดขึน้ทั้งหมด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ในการจดัใหม้ีหรือการโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัดงักล่าว  

นอกจากการประกนัภยัที่เก่ียวกบัทรพัยสิ์นขา้งตน้แลว้ เอสแอลเอช อาจจะด าเนินการท าประกนัภยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจโรงแรมตามที่จ าเป็นและสมควร  

 

ทัง้นี ้สรุปประกนัภยัที่เก่ียวขอ้งมีดงันี ้ 

ประเภทของประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน ์
ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเบีย้ประกัน 

ประกนัการเสี่ยงภยัของทรพัยสิ์นทกุชนิด กองทนุ กองทนุ เอสแอลเอช  
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั เอสแอลเอช กองทนุ เอสแอลเอช 
ประกนัภยับคุคลภายนอก เอสแอลเอช บคุคลภายนอก เอสแอลเอช 

 

3.4 จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight) 

จดุเด่นในการลงทนุของกองทนุนีม้ีดงันี ้ 

3.4.1 เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของทรัพยส์ินที่ลงทุน (Freehold Asset) ซ่ึงใช้ประโยชนไ์ด้อย่างไม่มี
ก าหนดเวลา 

  กองทุนจะลงทุนในทรพัยสิ์นโดยรบัโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นทั้งหมด (Freehold Asset) ท าให้กองทุน
รวมมีสิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชนอ์ย่างไม่มีก าหนดเวลา ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในสิทธิการเช่าที่มี
ก าหนดระยะเวลาอนัจ ากดั นอกจากนี ้กองทนุยงัอาจมีโอกาสไดร้บัก าไรจากการขายทรพัยสิ์นดงักล่าวออกไปไม่ว่า
ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนหากราคาทรพัยสิ์นมีมลูค่าเพิ่มขึน้ในอนาคต 
3.4.2  โครงการ ซิกสเ์ซ้นส ์ยาวน้อย ตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อยซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่
สวยงามและอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และหมู่เกาะพีพี 
  เกาะยาวนอ้ยเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะผูท้ี่พักอาศัยสามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง  ๆ ใน
อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังาได ้นอกจากนี ้เกาะยาวนอ้ยยงัตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นศูนยก์ลางของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลท่ีส าคญัทัง้กระบี่ พงังาและภเูก็ต  
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เกาะยาวนอ้ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เหมาะส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอ้งการความสงบเงียบและ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งตัง้อยู่ใกลก้ับอุทยานแห่งชาติอ่าวพงังาและ หมู่เกาะพีพี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม 
ประกอบกับ บนเกาะยาวนอ้ยยงัมีบา้นพกัส าหรบันกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนไม่มาก ณ วนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์น เกาะยาวน้อยที่พักหรูระดับ 5 ดาว อยู่ 1 แห่ง นอกเหนือจากโครงการซิกส์เซ้นส ์ยาวน้อย คือ The 
Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa ซึ่งเป็นรีสอรท์ขนาด 70 หอ้ง ตัง้อยู่บริเวณหาดโล๊ะ ทางตอน
เหนือของเกาะยาวนอ้ย 1 นอกจากนั้นจะเป็นที่พักที่มีลกัษณะเป็นบงักะโลริมหาดขนาดเล็กหรือเป็นบา้นพักแบบ 
Long Stay 
  

โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย จึงเป็นโครงการส าหรบันกัท่องเที่ยวที่มีก าลงัซือ้สงู ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเงียบ
สงบ นอกจากนี ้การเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยยังมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางไปถึงไดท้ั้งจาก
ท่าเรือจงัหวดักระบี่และจงัหวดัภเูก็ตอีกดว้ย 
 
3.4.3 อุตสาหกรรมทีพ่ักอาศัยและการท่องเทีย่วมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทีด่ี 
 อตุสาหกรรมที่พกัอาศยัในจงัหวดักระบี่ ภเูก็ตและพงังามีแนวโนม้ที่ฟ้ืนตวักลบัสู่สภาวะปกติก่อนที่จะเกิด
เหตุ ก ารณ์ ค ล่ื นสึ น ามิ  โด ย ใน ปี  2549  นั กท่ อ ง เที่ ย วที่ เข้าม าท่ อ ง เที่ ย ว ในก ระบี่  พั งงาและภู เก็ ต                           
ทั้งสิน้ประมาณ 7.2 ลา้นคน (รายละเอียดดังตารางดา้นล่าง) โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย 

 
จังหวดั สัญชาต ิ

2549  2548 2547 2546 

กระบี ่
ไทย (คน) 792,421 653,266 793,123 763,779 

ต่างชาติ (คน) 940,530 373,779 1,003,468 859,438 

พงังา 
ไทย (คน) 601,049 725,615 1,036,047 766,798 

ต่างชาติ (คน) 420,399 95,648 1,858,607 1,567,811 

ภเูก็ต 
ไทย (คน) 1,616,545 1,188,621 1,295,653 1,303,291 

ต่างชาติ (คน) 2,882,779 1,321,655 3,497,599 2,746,786 
 รวม 7,253,723 4,358,584 9,484,497 8,007,903 

    
 ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

1
 ท่ีมา นิตยสาร Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007 หนา้ 88  
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จ านวนนักท่องเทีย่วและอัตราส่วนนักทอ่งเทีย่วของจังหวดั กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต 
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64.6% 67.1%

41.1%

58.5%

35.4% 32.9% 58.9% 41.5%

        

 . .

 
 
3.5   ปัจจัยความเสี่ยง 

ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจัยความเส่ียงของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบับนีม้ี
ขอ้ความที่เป็นการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทนุซึ่งเป็นการคาดการณใ์นอนาคต ผลการด าเนินงาน
ที่แทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจยัความ
เส่ียงตามที่ไดร้ะบไุวใ้นท่ีนี ้ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้และ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการต่างๆ ที่
ไดร้ะบุไวท้ี่นี ้รวมถึงความเส่ียงอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ท่ีบริษัทจดัการไม่อาจควบคุมหรือ
คาดหมายไดใ้นขณะนี ้แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงที่มีนัยส าคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อ
กองทนุรวมและมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
ค าอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรบัความเส่ียง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่ถือเป็นค ารบัรองของกองทุนรวมว่ากองทนุรวมจะด าเนินมาตรการ
รองรบัความเส่ียงตามที่ก าหนดไวไ้ดท้ัง้หมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเส่ียงต่าง ๆ ตามที่ระบใุน
เอกสารฉบับนีจ้ะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน้ เนื่องจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยัง
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 
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ขอ้ความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม  นโยบายของรฐั และอื่นๆ เป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต  อันเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบันและมิไดเ้ป็นการรบัรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงกับการคาดการณห์รือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 
 
ขอ้มลูในส่วนนีท้ี่อา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรฐับาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มลูที่ไดม้าจากขอ้มลูที่
มีการเปิดเผยหรือคดัย่อจากส่ิงพิมพข์องรฐับาลหรือจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดท้ าการตรวจสอบ
หรือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 
 
การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยน์ีเ้ป็นการลงทนุเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ผูล้งทนุไม่ควร
คาดหวงัก าไรระยะสัน้จากการเพิม่ขึน้ของราคาหน่วยลงทนุ 

 
ทัง้นี ้รายไดห้ลกัของกองทนุคือค่าเช่าทรพัยสิ์น โดยกองทุนรวมจะไดร้บัค่าเช่าจากผูเ้ช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอตัรา
ค่าเช่าคงที่ และอตัราค่าเช่าแปรผนั โดยส่วนท่ีเป็นอตัราค่าเช่าคงที่จะเป็นรายไดห้ลกัของกองทนุ 
 
3.5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท์ีก่องทุนรวมจะลงทนุ 

 
3.5.1.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื่นๆ 
 โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่องจากผูเ้ขา้พกัจะเป็นผูท้ี่มีทัง้คนไทยและนกัท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี ้โรงแรมอาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มมุมองในทางลบของชาวต่างประเทศเก่ียวกับประเทศไทย 
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทว้ง หรือการปิดลอ้ม หรือการแพร่ระบาด
ของโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขห้วัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบรา้ยแรงต่อการด าเนินกิจการ 
สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

 

3.5.1.2) ความเสี่ยงทางการเมือง 
ผลกระทบทางดา้นการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาลที่เพิ่งได้รบัการจัดตั้งภาย

หลงัจากการเลือกตัง้ทั่วไป การเปล่ียนแปลงผูน้  าทางการเมือง รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุน้ในประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย สภาวะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการของผูเ้ช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทนุรวมดว้ย  ทัง้นี ้ 
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จึงไม่สามารถรบัรองไดว้่าการบริหารงานของรฐับาลชุดใหม่  โดยเฉพาะนโยบายในทางเศรษฐกิจ  สภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รฐับาลจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย สภาวะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการของผูเ้ช่าและการเติบโตของกองทนุรวม 
 
3.5.1.3) ความเสี่ยงทางธุรกจิของกิจการโรงแรม  
 การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรพัยท์ี่มีความเส่ียงสงูเมื่อเปรียบเทียบ
กบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังานใหเ้ช่า เป็นตน้ เนื่องจากการ
ประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึน้อยู่กับปัจจัยแวดลอ้มหลายดา้น รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ดงันัน้ การท่ีกองทุนมีการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม เพื่อใหผู้เ้ช่าน าทรพัยสิ์นไปประกอบ
กอบกิจการโรงแรมและหากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรม
และผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าไดต้ามที่ก าหนดหรือค่าเช่าแปรผนัท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามที่กองทนุคาดการณไ์ว ้
อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุได ้นอกจากนี ้โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย เพิ่งจะเริ่มเปิด
ด าเนินการในปี 2550 นี ้จึงยงัไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตที่เป็นประกนัได ้

 
3.5.1.4) ความเสี่ยงจากการมีรายได้จากอสังหาริมทรัพยเ์พียงแห่งเดยีว  
 กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการลงทุนในอสังหาริมทรพัยเ์พียงแห่งเดียว ถา้หากปัจจัยใดๆ ที่มี
ผลกระทบกับโครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย นีจ้ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของ
กองทุนรวม ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่เกิดขึน้กับกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในทรพัยสิ์นเพียงชิน้
เดียว (Single Asset) อย่างไรก็ดี ความเส่ียงดงักล่าวอาจจะลดลงถา้หากในอนาคตหากกองทุนรวมภายใต้
มติเห็นชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน สามารถเพิ่มทุนไดแ้ละมีการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ห่งอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึน้  
 
3.5.1.5) ความเสี่ยงจากการแข่งขนัทีส่งูขึน้ 
 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัภาคใต ้การเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงแรมในเกาะยาวนอ้ย กระบ่ี พงังา หรือภเูก็ต การเพิ่มขึน้หรือลดลง
ของจ านวนโรงแรมหรือที่พัก การที่มีจ านวนโรงแรมหรืออาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึน้จะส่งผลท าให้  อุปทาน
เพิ่มขึน้ ท าใหก้ารแข่งขนัในการจดัหาผูเ้ช่าหอ้งเพิ่มขึน้  
 

3.5.1.6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบของโครงการ 
  โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย ท่ีกองทนุรวมลงทนุ อาจจะไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของความนิยมของนกัท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลกัษณะมุ่งเนน้การเขา้ถึงธรรมชาติซึ่งแตกต่าง
จากโครงการทั่วไป ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเขา้พักในโครงการลักษณะนีน้อ้ยลงอาจมี
ผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรบัปรุงเปล่ียนแปลง
รูปแบบ หรือภาพลกัษณข์องโครงการไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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3.5.1.7) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิเช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณส์ึนามิ อุบตัิภัย และการ
ก่อวนิาศกรรม 
  

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณส์ึนามิ อุบตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 
แมจ้ะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึน้ในบรเิวณที่ตัง้อสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม นอกจากจะ
สรา้งความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของกองทุนรวมแลว้ จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ช่าและ   
ผูม้าใชบ้รกิารในโครงการของกองทนุรวมอย่างประเมินค่าไม่ได ้อย่างไรก็ตามกองทนุรวมไดท้ าประกันภยัที่
ครอบคลมุความเสียหายในทรพัยสิ์นของโครงการที่เกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ ์   
สนึามิ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรมไวส้ าหรบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม 

 
นอกจากนี ้ การซ่อมแซมที่จ าเป็นใดๆเพื่อแก้ไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพย์อาจมี

ค่าใชจ้่ายสงูและตอ้งใชเ้วลานาน รวมถึงอาจท าใหก้องทุนรวมสญูเสียรายไดใ้นจนวนัที่มีนยัส าคญัในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมหยุดชะงกั ดังนั้นเหตุการณ์รา้ยแรงและ/หรือความ
เสียหายที่เกิดขึน้ต่ออสงัหาริมทรพัยอ์าจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทนุรวม 
 
 อย่างไรก็ดี กองทนุรวมไดจ้ดัใหม้กีารประกนัภยัในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม โดยมีความ
คุม้ครองและวงเงินประกันภยัที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีลกัษณะการ
ใชง้านสอดคลอ้งกบัการใชง้านของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม       

 
3.5.2 ความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงานของกองทนุรวม 

  
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรพัยผ์ูจ้ัดการกองทุนรวมได้จัดใหม้ีการท าการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของ
อสงัหารมิทรพัย ์นัน้ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) การประเมิน
ของผูป้ระเมินราคาอิสระของอสงัหารมิทรพัยช์ิน้นัน้ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดงักล่าวแมก้ระท าโดยผูม้ี
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐานวิชาชีพแลว้ก็ตาม ผูต้รวจสอบดังกล่าวขา้งตน้
รวมถึงผู้จัดการกองทุนไม่สามารถประกันไดว้่า  อสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ ์
ครบถว้น ถกูตอ้งทกุประการ ทัง้นี ้เนื่องจากความบกพรอ่งบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย ์อาจจะตรวจพบได้
ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 
หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากัดในการตรวจสอบของทัง้ผูป้ระเมินราคา และที่ปรกึษากฎหมาย และแมจ้ะมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิที่อยู่ในสาระบบของส านกังานที่ดินที่อ  าเภอเกาะยาวนอ้ยซึ่งเปิดใหส้าธารณชน
ตรวจสอบไดส้ าหรบัท่ีดินที่เก่ียวขอ้งแลว้ก็ตาม ก็มิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าเอกสารสิทธิที่เก่ียวขอ้งจะออกมา
โดยถูกตอ้งหรือสมบูรณต์ามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กองทุนไดใ้หโ้รงแรมป่าเกาะด าเนินการรอ้งขอไปยัง
เจา้หนา้ที่ที่ดูแลเก่ียวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไมถ้าวรและเจา้หนา้ที่ที่ดูแลเขตอุทยานแห่งชาติ ใหอ้อกเดิน
สอบแนวเขตป่าไมด้งักล่าว เพื่อยืนยนัว่าที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนมิไดอ้ยู่ภายใตแ้นวเขตป่าสงวน ป่าไม้
ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางป่าเกาะไดร้บัเอกสารยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว และไดร้บัการ
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ตรวจสอบจากที่ปรกึษากฎหมายเรียบรอ้ยแลว้ และที่ดินส่วนใหญ่ที่เป็นที่ตัง้ของโรงแรม ไดม้ีการออกโฉนด
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
  
นอกจากนั้นแลว้ อสังหาริมทรพัยช์ิน้นัน้ๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับ
อสังหาริมทรพัย ์ซึ่งการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) 
ของทัง้ผูป้ระเมินราคาและที่ปรกึษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลมุถึงได ้ซึ่งอาจจะส่งผลใหก้องทนุรวมเกิด
ค่าใชจ้่ายหรือขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการละเมิดกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว  

 
3.5.2.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญช ี
 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานทางบญัชีฉบบั
ใหม่ หรือมีการปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัชี เนือ้หาสาระที่จะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่
อาจคาดหมายได ้หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑต์่างๆ ของส านกังาน กลต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน
เรื่องการบนัทึกบญัชีของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทนุรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้อีกทัง้ไม่สามารถประกันไดว้่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนีมู้ลค่าทางบญัชีของ
กองทุนรวมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้กองทุนรวมจะตอ้งด าเนินการใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นและมีการเปล่ียนบรษิัท
ประเมินค่าผูท้รพัยสิ์นตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ   
 
3.5.2.2) ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 
 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมนั้นขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปล่ียนแปลงของขอ้บังคับ
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัย ์เป็นตน้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม โดยค่าเช่าดงักล่าวขึน้อยู่กบัความสามารถของผูเ้ช่าในการช าระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลกัประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควร
ตามรายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้เมื่อเกิดเหตุเลิกสญัญา ดงันัน้ ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผล
ใหผู้ล้งทุนมีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามที่ไดป้ระมาณการเอาไว ้ณ ที่นี ้หรือกองทุนรวมจะไม่
สามารถที่จะรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป 
 
3.5.2.3) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการท าประกันภัยอสังหาริมทรัพยอ์าจได้ไม่ครบ
ตามค่าเสียหายทีเ่กิดขึน้จริง  
  
ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันวินาศภัยที่
ครอบคลมุความเส่ียงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาใหผู้เ้ช่าท าประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก 
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(Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่าเป็นผู้รบัภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดย
ระบใุหก้องทนุเป็นผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั นอกจากนี ้กองทนุรวมจะเจรจาใหผู้เ้ช่าจดัให้
มีการท าประกันภยับคุคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน
อีกดว้ย 

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตกุารณท์ี่มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือความ
เสียหายนัน้เกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลมุตามกรมธรรมป์ระกันภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้
ครบถว้นตามกรมธรรม ์ซึ่งในกรณีดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทนุ ท า
ใหร้ายไดใ้นอนาคตของอสังหาริมทรพัยน์ัน้ไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจ
ไดร้บัความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ไดจ้ากการประกันภยัอาจชดเชยความเสียหายไดไ้ม่
ทัง้หมด  

 นอกจากนีค้วามเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกันภัยคุม้ครองได ้หรือค่าเบีย้ประกัน
อาจจะสงูมากจนไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจที่จะท าการประกนัเพื่อคุม้ครองความเส่ียงในกรณีดงักล่าว 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายในส่วนที่ไม่ไดร้บัความคุม้ครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า
วงเงินประกนั หรือกองทนุรวมไม่สามารถเรียกเงินประกนัไดค้รบถว้นตามกรมธรรม ์กองทนุรวมอาจจะตอ้ง
มีค่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึน้ ท าใหร้ายไดใ้นอนาคตของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไม่เป็นตามประมาณการ 

 

3.5.2.4) ความเสี่ยงจากการทีผ่ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้ริงและทรัพยส์นิของกองทนุรวมอาจ
แตกตา่งจากประมาณการทีไ่ดร้ะบุไว้ 
  
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี ้ซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลในอดีตที่เกิดขึน้จริง 
(รวมถึงรายงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงคใ์นการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวตัถปุระสงคข์องผูบ้รหิาร
ส าหรบัการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณท์ี่เก่ียวขอ้ง
ใด ๆ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรบัประกันว่าจะเป็นจริงตามนัน้ เช่น การประมาณการรายได ้
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมขึน้อยู่กับขอ้สมมติฐานหลายขอ้ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได ้ซึ่งสมมติฐานเหล่านีม้ี
ความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคมุของกองทนุรวมเชน่ การลดลงของนกัท่องเที่ยว และอตัราค่าเช่าที่
ลดลง เป็นตน้ ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้จริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากส่ิงที่ได้
คาดการณไ์ว ้ณ ท่ีนี ้
 
 ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรฐัและอื่นๆ  ซึ่งเป็นการคาดการณใ์นอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปัจจุบัน และมิไดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตัง้อยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้หรือไม่ก็ได ้และเป็น
ปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดงักล่าวไม่ไดเ้กิดขึน้จริง การด าเนินการ



 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่                                                                                                                   หนา้ 38        
  

บางประการของกองทุนรวมย่อมไมเป็นไปตามประมาณการท่ีระบุไว ้และอาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึน้จริงกับการประมาณการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้จริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากส่ิงที่ได้
คาดการณไ์ว ้ณ ท่ีนี ้
 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้ด าเนินการให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัดเป็นผู้สอบทาน
ประมาณการผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และพิจารณาความสมเหตุผลของสมมติฐานที่ใชใ้นการ
ประมาณการดงักล่าว 

3.5.2.5) ความเสี่ยงด้านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในอนาคต 
 ในการขาย โอนหรือรบัโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรบัโอนอสังหาริมทรพัย ์ (ใน 
กรณีที่กองทุนลงทุนในอสงัหาริมทรพัย)์ ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการ  
ซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรพัย ์ซึ่งกองทุนอาจตอ้งรับภาระทั้งหมด    
หรือบางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะตอ้งช าระดังกล่าว อาจแตกต่างจาก   
อัตราที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน  หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษีจากผลการ  
ด าเนินงาน ในเรื่องภาระภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์หรือ เก่ียวกับภาระภาษีของเงินปัน    
ผลที่กองทุนรวมจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ    
ขอ้บังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือค าสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจตาม
กฎหมายในอนาคต อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได ้ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจจะ
ส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อผลประกอบการและมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได ้ 
 

3.5.2.6) ความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้เม่ือตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
  

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนีแ้ต่ละแห่งจะตอ้งมีการซ่อมแซม
และปรบัปรุงใหดู้ใหม่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัรูปแบบความตอ้งการของลกูคา้อยู่เสมอ เพื่อดงึดดูลกูคา้
ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีที่เป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ 
การปรบัปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลกัษณภ์ายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พกัอาศัย ซึ่งปกติ
จะด าเนินการทกุๆ 5-7 ปี หรอืเป็นการเปล่ียนงานระบบส าคญัของโครงการซึง่ปกติจะด าเนินการทกุๆ 20 ปี 
โดยประมาณการปรบัปรุงดังกล่าวจะด าเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพืน้ที่ที่ตอ้งการปรบัปรุงเท่านัน้ ดังนั้น  
ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทนุจะเกิดขึน้เฉพาะบรเิวณพืน้ท่ีที่มีการปรบัปรุง หรือพืน้ท่ีใกลเ้คียงที่ไดร้บัการ
รบกวนจากการปรบัปรุง 
  
 

อย่างไรก็ตาม การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผูบ้ริหารโครงการจะมีการวางแผน
เพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อลกูคา้นอ้ยที่สดุและจะตอ้งศกึษาผลกระทบต่อรายได ้และผลตอบแทนที่ไดร้บัทุก
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ครัง้ก่อนด าเนินการ นอกจากนี ้ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้      ผูเ้ช่า
ยงัคงตอ้งช าระค่าเช่าอตัราคงที่ใหแ้ก่กองทนุ เวน้แต่การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดขึน้จาก 
เหตกุารณท์ี่เป็นเหตสุดุวิสยั 

 

3.5.2.7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 

 ตามกฎหมายแลว้ใบอนุญาตการประกอบกจิการโรงแรมจะตอ้งมีการต่ออายุทกุๆ 5 ปี  หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออาย ุหรือผูเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อใหไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทัง้หมด) อาจจะท าใหม้ีผลกระทบในทางลบ
ต่อผูเ้ช่า กล่าวคือจะท าใหผู้้เช่าไม่สามารถประกอบกิจการด าเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) 
ต่อไปได ้และอาจท าใหผู้เ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวม และ/หรือท าใหร้ายไดข้องกองทนุไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ ์และอาจเป็นผลใหผู้เ้ช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใตส้ญัญา
เช่าได ้ทัง้นี ้กฎเกณฑ ์หรือ ขอ้บงัคบัต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนญุาตของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคตซึ่งอาจจะท าให้การขอต่อ
ใบอนุญาตล่าชา้ หรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้ซึ่งในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสญัญาเช่าโดยน าอาคารหรือบา้นพกับางส่วนหรือทัง้หมดในโครงการมาด าเนินการหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ได ้เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถน าอาคารหรือบา้นพกัดงักล่าว
แยกขายเป็นหลงัๆ ได ้  

3.5.2.8)    ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลง  

หากสญัญาเช่ามีผลสิน้สดุลงและกองทุนรวมอยู่ในระหว่างด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ เพื่อเขา้ท าสญัญา
เช่าฉบับใหม่กับกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดท้ันการสิน้สดุของสญัญาฉบับเก่า   
จะมีผลกระทบใหก้องทุนขาดรายไดจ้ากการใหเ้ช่า ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเช่า  นอกจากนี ้ ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากผลประโยชนท์ี่ไดภ้ายใตส้ญัญาเช่าฉบบัใหม่แตกต่าง
ไปจากเดิม 

3.5.2.8) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

 การที่ผูเ้ช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาเช่าได ้ ผูเ้ช่าอาจมีความ
เส่ียงในการที่ขาดเงินทนุหมนุเวียน หรือ อาจไม่สามารถจดัหาเงินทุนหมนุเวียนในจ านวนท่ีเพียงพอตามที่
ผูบ้รหิารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกบัการบรหิารโรงแรมตามมาตรฐานของผูบ้รหิารโรงแรม และอาจเป็นเหตุ
ใหผู้เ้ช่าผิดสญัญาบริหารโรงแรม จะเป็นเหตุเลิกสญัญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสญัญาเช่าได ้ทัง้นี ้
กองทนุอาจจะตอ้งด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่     ถา้หากกองทนุไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดภ้ายในเวลา
อันควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีขอ้ก าหนดที่เป็น
ประโยชนต์่อกองทุนได ้กระแสรายไดข้องกองทุนอาจหยุดชะงกัหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการของกองทนุ  
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3.5.2.10) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหาร
โรงแรม 
 การยกเลิกสญัญาระหว่างผูบ้รหิารโครงการกบัผูเ้ชา่อาจเกิดขึน้ได ้หากผูบ้รหิารโครงการและ/

หรือผูเ้ช่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใต้สญัญานั้นๆ (หรือคู่สัญญา
อาจจะตกลงยกเลิกสญัญาดว้ยความสมคัรใจทัง้สองฝ่าย) อนัเป็นเหตใุหผู้เ้ช่าตอ้งหาผูบ้รหิารโครงการราย
ใหม่ถึงแมบ้ริษัทจัดการเชื่อว่าผูเ้ช่าจะสามารถหาผูบ้ริหารโครงการรายใหม่แทนไดใ้นระยะเวลาอันควร 
เนื่องจากมีผูบ้รหิารโครงการมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผูบ้รหิารโครงการรายอื่นหลาย
รายที่ตอ้งการเขา้มาเป็นผูบ้รหิารโครงการนีอ้นัเนื่องมาจากคณุภาพและสถานท่ีตัง้ของโครงการ อย่างไรกด็ี 
ในระหว่างที่เจรจาและติดต่อกบัผูบ้ริหารโครงการรายใหม่นัน้กระแสรายไดข้องกองทุนอาจหยุดชะงกัหรือ
ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการของกองทนุ  

 

3.5.2.11)    ปัจจัยต่างๆทีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวมอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายปันผลของกองทนุรวม 
 กองทนุรวมมีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจากก าไรสทุธิในแต่ละปีในจ านวนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ าปีหรือจากก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครัง้ต่อปี อย่างไรก็ดีรายไดข้องกองทุน
รวมนัน้มาจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ความสามารถในการช าระค่าเช่า
ของผูเ้ช่า รายไดอ้ื่นท่ีกองทนุรวมจะไดร้บั ความสามารถในการบรหิารโครงการของผูบ้รหิารโครงการ ภาวะ
เศรษฐกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก
ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถก่อใหเ้กิดรายไดท้ี่เพียงพอ และเป็นไปตามที่กองทุนรวมคาดการณ์
ไว ้อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุน
รวมไม่สามารถรบัรองไดว้่า กองทนุรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลได ้ 
 

 
3.5.2.12)    ราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก  
 หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและซือ้ขายที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีการซือ้ขายในราคาที่ต  ่ากว่าหรือสงูกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
หลายปัจจยั เช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรพัย ์ความตอ้งการซือ้
หรือขายหน่วยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นตน้ 

 

3.5.2.13) มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าทีแ่ท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับ 
หากมกีารจ าหน่ายทรัพยส์นิออกไปทัง้หมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 
 มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุรวมซึ่งไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีนี ้ไดค้  านวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงาน
การประเมินค่าทรัพยสิ์นที่ลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่ง
กองทนุรวมจะไดร้บัหากมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 
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3.5.2.14)    ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 
 เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความตอ้งการของผูซ้ือ้-ผูข้าย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความตอ้งการของผูซ้ือ้-ผูข้าย (bid-offer) ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการที่กองทนุไม่สามารถควบคุม
ได ้อาทิเช่น สภาวะการซือ้ขายหลักทรพัย ์ปริมาณความตอ้งการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หน่วย
ลงทุนนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง นอกจากนี ้การที่กองทุนมีขนาดการจดทะเบียนที่ต  ่า
กว่า 2,000 ลา้นบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และราคาเสนอซือ้-ราคา
เสนอขายของหน่วยลงทนุของกองทนุอาจจะแตกต่างมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV) อย่างมีนยัส าคญั 

 

3.5.2.15)  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ของทรัพยส์ินที่กองทุน
รวมได้ลงทุน 

 เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่กองทุนรวมจะตัดสินใจลงทุนก่อนการลงทุนในทรัพย์สินใน     
ครัง้นี ้ ผู้จัดการกองทุนรวมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 17.3) และผู้ประเมินราคา
ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมไดท้ าการศึกษาขอ้มูลของทรพัยสิ์นโดยละเอียดและไดใ้ชค้วามพยายามอย่าง
เต็มที่ในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของทรพัย์สินที่จะลงทุน  (due diligence) โดยเฉพาะในการ
ตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิของที่ดินที่จะลงทุน รวมถึงการด าเนินการใหเ้จา้ของอสังหาริมทรพัยข์อ
เอกสารยืนยนัจากส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวัดพังงา ว่าที่ตัง้ของโครงการ ซิกส์
เซน้ส ์ยาวนอ้ย มิไดต้ัง้อยู่บนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ัตวป่์า  เขตอทุยานแห่งชาติ เขต
วนอทุยาน หรือเขตป่าไมถ้าวร อย่างไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกันว่าทรพัยสิ์นดงักล่าว
ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ทัง้นี ้เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรพัยสิ์น อาจจะ
ตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบทางเทคนิคที่ใชใ้นการ
ตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่เป็นขอ้จ ากัดในการตรวจสอบของทัง้  ผูจ้ดัการกองทนุรวมและผูป้ระเมินราคา 
นอกจากนี ้ทรพัยสิ์นชิน้นัน้ๆ อาจจะมีความไม่สมบรูณ ์ 
ถูกตอ้งทางกฎหมายบางประการ ซึ่งการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
(due diligence) ของผูจ้ดัการกองทุนรวมและที่ปรกึษากฎหมายไม่สามารถครอบคลมุถึงไดใ้นทางปฏิบตัิ  
ซึ่งอาจจะส่งผลใหก้องทุนรวมเกิดความเส่ียง ค่าใชจ้่ายหรือขอ้ผูกพันที่เก่ียวกับความไม่สมบูรณ ์ถูกตอ้ง
ของทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 

3.5.2.16) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากความผันผวนของรายได้ทีก่องทุนรวมจะได้รับ 
กองทนุจะไดร้บัค่าเช่าจากผูเ้ช่า 2  ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นอตัราค่าเช่าคงที่ และอตัราค่าเช่าแปรผนั 

ท าให้ความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นที่เช่าของผู้เช่า ส่งผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชนข์องกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นอตัราแปรผนัแมอ้ตัราคงที่ยงัคงเป็นรายไดห้ลกัของ
กองทนุ 
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3.6 การลงทุนในอนาคต 

 
ส าหรบัการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเนน้การลงทุนโดยการรบัโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่าใน
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั และ/หรือ อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นใด  
 
 
ทั้งนี ้กองทุนจะท าการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน  นอกจากนี ้การลงทุนในอนาคต
รวมถึงการลงทนุในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด 
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่
เก่ียวขอ้ง ทัง้ที่มีผลใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจบุนัและที่จะไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
 
 
ทั้งนี ้ การด าเนินดังกล่าวผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตก้ฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่
เก่ียวขอ้ง และตามรายละเอียดที่ระบใุนโครงการ 

 
4. หลักเกณฑก์ารลงทุน 
 
4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัยแ์ละการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
4.1.1 บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรพัย์

เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
 
4.1.2 อสงัหาริมทรพัยท์ี่ซือ้หรือเช่าตอ้งตัง้อยู่ในประเทศไทยโดยต้องมีทางเขา้ออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ

ของอสงัหารมิทรพัย ์
 

4.1.3 ตอ้งเป็นอสังหาริมทรพัยท์ี่ก่อสรา้งแลว้เสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชนไ์ด ้ใน
กรณีที่เป็นการซือ้หรือไดม้าซึ่งอสงัหาริมทรพัยท์ี่ยังก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จ บริษัทจดัการจะกระท าไดเ้ฉพาะ
กรณีที่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้มีการก่อสรา้งไปแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าโครงการ ณ วนัท่ีส านกังาน
อนุมัติ ใหบ้ริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเป็นทรพัยสิ์นชิน้แรก  หรือ ณ วันที่กองทุนรวม
ลงทุนกรณีเป็นทรพัยสิ์นชิน้ต่อไป และในการค านวณมลูค่าโครงการมิใหน้ับรวมมูลค่าที่ดิน  ทั้งนี ้สดัส่วน
ความคืบหนา้ของการก่อสรา้งตอ้งไดร้บัการรบัรองจากบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์น  
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4.1.4 ตอ้งเป็นการลงทนุโดยการซือ้หรือเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรือโดยการไดม้าซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน 
โดยผูม้ีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าวยินยอมที่จะขาย ให้เช่าหรือให้สิทธิใน
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้เมื่อมีการจดัตัง้กองทนุรวมแลว้ 
 

4.1.5 บริษัทจดัการจะไม่ซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ในบังคบัแห่งทรพัยสิทธิ หรือมีขอ้พิพาทใดๆ เวน้แต่จะ
เป็นประโยชนแ์ก่กองทนุและไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

4.1.6 บริษัทจัดการจะไม่ซื ้อหรือเช่าที่ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะเป็นประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุและไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 
4.1.7 ในกรณีที่เป็นการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทจดัการจะไม่ท าสญัญาเช่าที่มีขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ก่อใหเ้กิด

หนา้ที่มากกว่าหนา้ที่อันเป็นปกติที่ผูเ้ช่าพึงตอ้งกระท าเมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง และไม่ท าสญัญาเช่าช่วง 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะเช่าจากบคุคลดงัต่อไปนี ้
(1) ผูม้ีสิทธิที่จะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ทั้งนี ้ในกรณีที่อสงัหารมิทรพัยท์ี่เชา่เป็นท่ีดิน  ท่ีดินนัน้จะตอ้งมี

การออกโฉนดที่ดินหรือหนงัสือรบัรองการท าประโยชนใ์หแ้ลว้ 
(2) ในกรณีที่เป็นการเช่าชว่งอสงัหารมิทรพัย ์หรือในกรณีที่เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลกูสรา้งที่

ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท า
ประโยชน ์บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน
หรือบริษัทประกันภยัเป็นผูร้บัประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดงักล่าว หรือในกรณีที่มิไดจ้ดัใหผู้ร้บัประกนัความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน้ บรษิัท
จดัการจะเปิดเผยความเส่ียงใหผู้ล้งทุนทราบโดยตอ้งระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับผลประกอบการของกองทุน หากผูม้ีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูม้ี
สิทธิครอบครองตามหนงัสือรบัรองการท าประโยชนบ์อกเลิกสญัญา  

 
4.1.8 บรษิัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ท่ีมีมลูค่ารวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุน
รวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนส าหรบักรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลว้แต่กรณี และการด ารง
อตัราส่วนดงักล่าวทกุวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสดุทา้ยก่อนสิน้อายโุครงการ หรือ 
(2) กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนไว้
อย่างนอ้ย 1 ปี เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.1.10 บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีการประกนัภยั ดงัต่อไปนี ้

 

(1)   การประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนไดเ้สียของกองทุนที่มีต่ออสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทุน เพื่อคุม้ครองความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบักองทุนอนัเนื่องมาจากการ
เกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว และก าหนดใหก้องทุนเป็นผูร้บัประโยชน ์ทั้งนี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

 

(2) การประกนัภยัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสียหายจากความช ารุดบกพรอ่งของ
อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลกูสรา้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หเ้ชา่หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทนุ 
หรือผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทนุ ไดท้ าประกนัภยันัน้ไวแ้ลว้ ใหก้องทนุท าประกนัภยัความรบัผิด
เฉพาะกรณีที่กองทนุอาจถกูไล่เบีย้ใหต้อ้งรบัผิด 

 

การประกนัภยัตามวรรคหน่ึง  ใหเ้อาประกนัตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุรวมมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
ในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้   
 

4.1.11 การลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์หากราคาที่จะลงทนุซึ่งระบุไวใ้นโครงการสงู
กว่าราคาต ่าสดุที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าเกินรอ้ยละ 10 บรษิัทจดัการจะชีแ้จงขอ้เท็จจรงิและเหตผุล
ของการลงทนุในราคาดงักล่าวในโครงการและหนงัสือชีช้วน 

 
4.1.12 การจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมไดม้าจากการลงทนุบรษิทัจดัการ

จะกระท าโดยเปิดเผย และเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทุนรวมเป็นส าคญั และในกรณีที่ราคาที่จ  าหน่าย
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์  ่ากว่าราคาสงูสดุที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าเกินกว่า
รอ้ยละ 10 บริษัทจัดการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จ  าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยใ์นราคาดงักล่าวไวใ้นหนงัสือสรุปขอ้มลูส าคัญตามหลักเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

4.1.13 รายงานการประเมินค่าของบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นตาม ขอ้ 4.1.11  และขอ้ 4.1.12 จะจดัท าขึน้ล่วงหนา้
ก่อนวนัลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี ้ในกรณีที่มูลค่าทรพัยสิ์นที่ท  าการ
ประเมินค่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าทรพัยสิ์นใหม่ 

 
4.1.14     ในกรณีที่เป็นการซือ้หรือเช่าอสงัหารมิทรพัยก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์นการจดัการกองทนุรวมและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดร้บั
ความเห็นชอบหรือการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือการไดร้บัมติอนุมัติจากผูถื้อหน่วยลงทุน  
นอกจากนี ้หากเป็นการซือ้หรือเช่าอสังหาริมทรพัย์ดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่
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เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการจะด าเนินการไดต้่อเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ไดต้รวจสอบและรองรบัเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรแลว้ว่าการลงทุนดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นทางคา้ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรม
กบัลกูคา้ทั่วไปท่ีมิไดม้ีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ 

 
4.1.15  ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนไดเ้ฉพาะการใหเ้ช่าพืน้ที่โดยตรงหรือการใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการอื่นเพื่อน า
อสังหาริมทรพัยไ์ปจัดหาผลประโยชนห์รือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกันตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี ้หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทตอ้งน าอาคาร
ดงักล่าวใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมเท่านัน้ 

 
ในการจดัหาผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึง หากเป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีและมีการจดัหาผลประโยชนโ์ดยการ
ใหบ้รกิารประกอบดว้ย เช่น เซอรว์ิซอะพารต์เมนท ์(service apartment) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
(1)   ด าเนินการใหก้องทนุมีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท่ีและการใหเ้ช่าเครื่องใชอ้ปุกรณต์กแตง่ที่เก่ียวเนื่อง

โดยตรงจากการใหเ้ชา่พืน้ท่ีนัน้ เช่น ชดุรบัแขก ชดุครวั เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 ของรายไดท้ัง้หมดที่ไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปีใด ๆ    

(2)   รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชนต์าม (1) ของแต่ละอาคารใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทนุ  

(3)   ในการด าเนินการตาม (1) หากกองทนุมีรายไดน้อ้ยกว่าที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหผู้้
ประกอบกิจการรายอื่นน าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุไดจ้ากการลงทนุไปจดัหาผลประโยชน ์หรือ
จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว หรือเลิกกองทนุ ทัง้นี ้ภายใน 60 
วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดด้  าเนินการดงักลา่วแลว้เสรจ็ 

 
ในกรณีที่เป็นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่ยงักอ่สรา้งไม่แลว้เสรจ็ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการใหก้ารก่อสรา้ง
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้แลว้เสรจ็ก่อนการจดัหาผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงก็ได ้

 
4.1.16 บรษิัทจดัการจะจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนไดม้าจากการลงทุนใหเ้กิดรายไดป้ระจ าไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมดของกองทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี เว้นแต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้  
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีแรกและรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสดุทา้ยของปีที่สิน้อายุโครงการ 

หรือ 
(2) เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.1.17 อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทส่ิงก่อสรา้งที่กองทนุสามารถซือ้ เช่า หรือไดสิ้ทธิ ไดแ้ก่ 
(1)   อาคารส านกังาน 
(2)   อาคารศนูยก์ารคา้ 
(3)   อาคารโรงงานใหเ้ช่าในนิคมอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรม 
(4)   อาคารโกดงัสินคา้ 
(5)   อาคารที่พักอาศัย เช่น เซอรว์ิสอะพารต์เมนท ์(service apartment) อาคารห้องชุดพักอาศัย อาคาร

หอพกั และบา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 
(6)   อาคารโรงแรม  
(7) อาคารศนูยป์ระชมุหรือศนูยน์ิทรรศการ  
(8) ส่ิงก่อสรา้งอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเพิ่มเติมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดแ้จง้ให้

บรษิัทจดัการทราบ 
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4.2 การลงทุนในหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อบริหารสภาพคล่องของ
กองทุน 
บรษิัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นอื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี ้เพื่อบรหิารสภาพ
คล่องของกองทนุได ้ 
(1) พนัธบตัรรฐับาล 
(2) ตั๋วเงินคลงั 
(3)   พนัธบตัรหรือหุน้กูท้ี่สถาบนัสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์รฐัวิสาหกจิ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 
(4)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(5)   บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรือบรษิัทเงินทนุเป็นผูอ้อก ทัง้นี ้หากเป็นบตัรเงินฝากที่มีการจา่ยผลตอบแทนหรือ

การช าระเงินลงทนุอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการลงทนุ 
(6)   ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ธนาคาร บรษิัทเงินทนุ บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์สถาบนัสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

หลกัทรพัย ์หรือกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั      ผู้
สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือผูค้  า้ประกนั ทัง้นี ้หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคนืเงินลงทนุอา้งอิงกบัตวัแปร  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก่อน
การลงทนุ 

(7)   หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนี ้หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
(9) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(ก) ตอ้งเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
หน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)    ตอ้งเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่มีทรพัยสิ์นเช่นเดียวกบั
ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุหรือมีไวไ้ด ้และ 

(ค) ตอ้งเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
(10) สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้มีสินคา้หรือตวัแปรอื่นใดที่มใิช่ราคาหลกัทรพัย ์อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบีย้ 
ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์หรืออนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยท์ี่เป็นตราสารแห่งหนี ้
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานดว้ย  
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(11)  หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใดที่มใิช่อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ 

การลงทนุในหรือมีไวซ้ึง่ทรพัยสิ์นตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ(11) ท่ีนิติบคุคลใดนติิบคุคลหน่ึงเป็นผูอ้อก ผู้
รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ ผูค้  า้ประกนั หรือผูร้บัฝากเงิน ตอ้งมีมลูคา่รวมกันทัง้สิน้ไม่
เกินรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม เวน้แตใ่นช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
ก. ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุรวม 
ข. ช่วงระยะเวลา 60 วนัก่อนวนัจา่ยเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ค. ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 

การค านวณอตัราส่วนการลงทนุตามวรรคสอง มใิหน้บัรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  า้ประกนัโดยตอ้งเป็นการรบัอาวลั
แบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือค า้ประกนัเงินตน้และดอกเบีย้เต็มจ านวนอย่างไม่มี
เงื่อนไข 

เงือ่นไขเพิ่มเติม 
กองทุนมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรพัยต์ลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นตามที่ระบุไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกองทนุจะด าเนินการต่าง ๆ เท่าที่ไม่เป็นการ
ขดัต่อขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และเงื่อนไขที่กฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด ซึ่งอาจ
รวมถึงปรบัปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรพัยสิ์นต่าง ๆ ดงักล่าวได ้ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่าพืน้ที่
โดยตรง หรือใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงเพื่อน าทรพัยสิ์นดงักล่าวไปหาผลประโยชน ์ทัง้นี ้รวมถึงการด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประโยชนข์องทรพัยสิ์นตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เป็นการขดัต่อขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และเงื่อนไข
ที่กฎหมายส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
5. ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
5.1 หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล 

 
โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 2 ครัง้  
(1)  ในกรณีท่ีกองทุนมีก ำไรสุทธิในรอบระยะเวลำบญัชีใด  บริษทัจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละเกำ้สิบของก ำไรสุทธิท่ีปรบัปรุงแลว้ในแตล่ะรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ภายใน 90 วนันบั
แต่วนัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มกีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี 
ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหห้มายถงึก าไรสทุธิที่หกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการ
ดงันี ้
 (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงาน
ประจ าปี หรือท่ีบรษิัทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
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(ข)  การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมตามนโยบาย 
การกูย้มืเงินท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บรษิัทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
(ค)  การจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุชนดิที่ใหสิ้ทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืน
เงินทนุในล าดบัแรก (ถา้มี) 
(2)  ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะตอ้งพจิารณาถงึความจ าเป็นใน
การด ารงเงินสดของกองทนุรวมใหเ้หมาะสม  ทัง้นี ้ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด  
(3)  บรษิัทจดัการตอ้งไม่กูย้ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(4)  ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (1) 
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละบรษิัทจดัการตอ้งชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นต่อส านกังาน ตามแนวทางที่ส  านกังาน
ก าหนด และเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทราบในการประชมุสามญัประจ าปี 
 เงือ่นไขเพิ่มเติม 
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมี
มลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และ
ใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรบัหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว ้เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายได้
แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และไม่ถือเป็นการ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 

5.2 วิธีการจ่ายเงนิปันผล 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละราย ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 30.1 

(2) บรษิัทจดัการจะประกาศการจา่ยเงนิปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัรา
เงินปันผลโดย 
(ก) ส่งหนังสือแจง้ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล 
(ข) ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ 

(3) บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้ีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีปิดสมดุ
ทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เวน้แต่กรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหห้กัภาษี ณ ที่จ่าย ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรมายงับรษิัทจดัการภายใน 7 วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล 
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(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน และส่ง
ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน หรือน าเงินฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการโอนเงินที่เกดิขึน้และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถา้มี) 
โดยบรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจ านวนเงินท่ีส่งให้ 

 
6. หลักเกณฑแ์ละข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กั บ 1) พลเมือง
สหรฐัอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 2) นิติบุคคล รวมถึงบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทั้งในและนอก
ประเทศสหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทั้งนี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผูจ้ัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักล่าวตามขอ้1 –4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื ้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 
กองทุนรวมมีขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด รวมทัง้ที่จะมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม  โดยบคุคลใดๆ รวมทัง้กลุ่มบคุคลเดียวกนัจะสามารถถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไดไ้ม่เกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
6.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้
 
(ก) เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินรอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใหแ้ก่บคุคลใด

บคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้
 1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อผู้

ลงทนุทั่วไป 
 2.  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 3. บคุคลอื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(ข) เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุซึ่งรบัหน่วยลงทนุไวต้ามสญัญารบัประกันการ

จดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ โดยบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุท่ีรบัไวใ้นส่วนท่ีเกินหนึ่งในสาม
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ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุรบั
หน่วยลงทนุดงักล่าว 

 

6.2 เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรพัย ์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรวมกนัไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
6.3 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 ใหถื้อว่าบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัเป็น
บคุคลกลุ่มเดียวกัน ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจดัตัง้กองทุนรวมและการเขา้
ท าสญัญารบัจดัการกองทนุส่วนบคุคล (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 
6.4 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากปรากฏว่าบคุคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินอัตราส่วนดังกล่าว ไม่ว่าจากการที่บริษัทจัดการตรวจสอบหรือ
ด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบ หรือไดร้บัแจง้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
          
 6.4.1 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตามขอ้ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  รายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมรูห้รือ ควรรูถ้ึงเหตดุงักล่าว  
(2)  ในการขอมตจิากผูถื้อหน่วยลงทนุในเรื่องใด ๆ  บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมใน
จ านวนเสียงในการขอมต ิ
(3)  ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(4)  แจง้ใหบ้คุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
         6.4.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตามขอ้ 6.1 (ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี ้  ในช่วง
ระยะเวลาที่บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุที่รบัไวต้ามสญัญารบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ  แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีรบัหน่วยลงทนุ 
(1)  รายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมรูห้รือควรรูถ้ึงเหตดุงักล่าว 
(2)  ในการขอมตจิากผูถื้อหน่วยลงทนุในเรื่องใด ๆ  ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมนบัคะแนนเสียงของบคุคลดงักล่าว
ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(3)  จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บคุคลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ 
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6.4.3 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6.4.1 และขอ้ 6.4.2 ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิแก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมว่ามีบคุคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1)  รายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมรูห้รือควรรูถ้ึงเหตดุงักล่าว  
(2)  ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมในจ านวน
เสียงในการขอมติ   
(3)  ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   
(4)  แจง้ใหบ้คุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
6.5 บริษัทจดัการจะตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนของผูท้ี่เคยเป็นเจา้ของหรือผู้
โอนสิทธิการเช่าในอสงัหารมิทรพัย ์ผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มบคุคลเดียวกนั หากปรากฏว่า
บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะ
ปฏิบตัิตามขอ้ 6.4 โดยอนโุลม 
6.6 เงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 6.4.1 (3)   ขอ้ 6.4.3 (3)  ขอ้ 6.5  บรษิัทจดัการจะ
จดัท าบญัชี และแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรพัยสิ์นอื่นของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม  
6.7  ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว์่าบรษิัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรือตกลง
กบับคุคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนัใด ที่ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม 
นอกจากนี ้ เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในทรพัยสิ์นดงัต่อไปนี ้ ดงันัน้ กองทนุจงึตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นผู้
ลงทนุต่างดา้วถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่เกิน 49% ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด 
(1)  ลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
(2)  ลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึง่กรรมสิทธ์ิในอาคารชดุ  ทัง้นี ้เมื่อค านวณพืน้ท่ีหอ้งชดุที่กองทนุรวมลงทรุวมกบัพืน้ท่ีหอ้ง
ชดุท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทนุต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสดัส่วนเกินรอ้ยละ 49 ของพืน้ท่ีหอ้งชดุ
ทัง้หมดในอาคารชดุนัน้ 
 

7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ภายหลังจากบริษัทจดัการไดด้  าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ่งเป็นเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ของโครงการเป็นกองทนุต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ บรษิัทจดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทนุ  
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ทั้งนี ้ ผู้ลงทุนสามารถซือ้-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 
8. การโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการโอนหน่วยลงทนุใหก้บัหรือเพื่อประโยชนก์ับ  1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิา 
หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรฐัอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3)หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรฐัอเมริกา  4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รบั
ช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้1 –4 
ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือ
จ าหน่ายใหก้บัหรือเพื่อประโยชนก์บัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 8.1 วิธีการโอนหน่วยลงทนุส าหรบักรณีที่มีใบหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงใบหน่วยลงทุนที่มีลายเซ็นสลักหลังทั้งของ       
ผูโ้อนและผูร้บัโอนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนก าหนด การโอนหน่วย
ลงทนุจะมีผลใชก้ล่าวอา้งต่อบคุคลภายนอกไดโ้ดยสมบรูณแ์ละใหถื้อว่าไดร้บัการรบัรองจากนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบันทึกรายชื่อผู้รบัโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เรียบรอ้ยแลว้ ทั้งนี ้ผู้โอนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ  

 8.2 วิธีการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบตัิตามหลักเกณฑท์ี่
ระบุโดย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัทศูนยร์บั
ฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี ้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 
ตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัก าหนด 

 
9. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนด้วยทรัพยส์ินอื่น 

 
หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้บรษิัทจดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทนุรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุ ดงันี ้
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9.1 ก่อนการรับช าระหนี ้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการต้องได้รับความ   
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน     
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบ จากผู้ดูแล  
ผลประโยชน ์โดยผูดู้แลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนั้นการรบัช าระหนี ้
ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไวซ้ึง่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
นัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มูลค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย 
พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี ้
9.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรพัยสิ์นดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม โดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นนัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ดงันี ้
(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการอาจมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น

ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมก็ได ้  
(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์น

ดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
ระหว่างที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บรษิัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุน 
กองทุนอาจจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด  เพื่อท าหนา้ที่ในการตดัสินใจลงทนุหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนในอนาคต องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่  และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม จะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

  
10.1 องคป์ระกอบ 
 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมประกอบดว้ยกรรมการ ดงัต่อไปนี ้ 
1. กรรมการซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยบรษิัทจดัการในนาม

ของกองทุนรวม ในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ จ านวนไม่น้อยกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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2. กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยบริษัทจดัการในนามของกองทนุรวม โดยพิจารณาจากผู้ที่ไดร้บั
การเสนอชื่อจากผูถื้อหน่วยลงทุน และมีคุณสมบัติครบถว้นตามที่บริษัทจัดการก าหนด คือมี
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25  

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการใหค้ณะกรรมการลงทนุมีตวัแทนของบรษิัทจดัการซึ่งไดร้บัความเห็นชอบ
เป็นผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์จ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
 
ทัง้นี ้กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตอ้งมีหนา้ที่ คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิไดร้บัเบีย้ประชุมตามที่
บรษิัทจดัการก าหนด 
 
กรรมการลงทนุแต่ละทา่นในคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการลงทนุที่ปฏิบตัิหนา้ที่จนครบวาระแลว้อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการลงทุน
ไดอ้ีก  

 
ทัง้นี ้ถา้ต าแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการมีสิทธิแต่งตัง้กรรมการเขา้ด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการท่ีว่างลงไดต้ามเกณฑท์ี่ก าหนดไวข้า้งตน้ โดยใหก้รรมการลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้
ขึน้ใหม่ดงักล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่ากบัระยะเวลาตามวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการลงทนุ ผู้
ที่ตนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งแทนที่ 
 

10.2 รูปแบบการตัดสินใจ 
 

(1) การเรียกประชมุ  
 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน

เพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุซึ่งระบถุึง วนั เวลา สถานท่ี และวาระของการประชมุ โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ตามควรแก่กรณีใหแ้ก่กรรมการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท า
การก่อนวนัประชมุ เวน้แต่กรณีฉกุเฉินไม่จ าเป็นตอ้งส่งหนงัสือเชิญประชมุ ในกรณีที่ไม่มีการส่ง
หนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ใหถื้อว่ากรรมการดงักล่าวสละ
สิทธิในการไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุ  

(2)  ก าหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  
คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการลงทนุ 
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(3) วิธีการประชมุ 
คณะกรรมการลงทนุอาจประชมุโดยจดัใหม้ีการประชมุหรือลงมติโดยไม่ตอ้งจดัประชมุก็ได ้โดย
กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติที่ท  าขึน้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพื่อเวียนใหค้ณะกรรมการ
ลงทนุพิจารณาและลงนามในมติดงักล่าว ทัง้นี ้จะแยกลงชื่อในแต่ละตน้ฉบบัของมติ หรือลงชื่อ
รว่มกนัในตน้ฉบบัเดียวกนัก็ได ้ 

(4)  องคป์ระชมุ  
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดัใหม้ีการประชุม จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีตวัแทนจากบรษิัทจดัการทุกครัง้จึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม ทั้งนี ้ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลักษณะการนั่งประชุมร่วมกัน หรือการประชุม
ทางโทรศพัท ์(Telephone Conference) ก็ได ้ 

(5)  มติของที่ประชมุ  
กรณีจดัใหม้ีการประชมุ  
ในการพิจารณาลงมตใิดๆ จะตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากซึ่งคิดจากจ านวนคณะกรรมการลงทนุท่ี
เขา้ประชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด  
 
กรณีไม่จดัใหม้ีการประชมุ 
 
คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท  าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมติ
ดงักล่าวจะตอ้งมีกรรมการลงนามรบัทราบ และ/หรือใหค้วามเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมการสามารถจดัส่งมติที่ไดล้งนามแลว้มายงับริษัท
จัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากส าเนามติที่ลงลายมือชื่อโดย
กรรมการซึ่งส่งทางโทรสารถึงบรษิัทจดัการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณใ์นทนัที โดยกรรมการที่
น าส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะตอ้งน าส่งตน้ฉบับของมติให้บริษัทจัดการต่อไป เพื่อบริษัท
จดัการจะเก็บรกัษาตน้ฉบับของมติที่ไดร้บัมาไวเ้ป็นหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
การลงมติใดๆ ของคณะกรรมการลงทนุ บรษิัทจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของกรรมการ  ผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย 
 

(6) ประธานท่ีประชมุ 
  

ใหบ้ริษัทจดัการแต่งตัง้กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจดัการท าหนา้ที่เป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานในที่ประชุมมีอ านาจและหนา้ที่ในการ
ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย และถกูตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ  
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(7)  รายงานการประชมุ  
บรษิัทจดัการจะตอ้งท ารายงานการประชมุกรรมการใหป้ระธานในที่ประชมุครัง้นัน้ลงนามรบัรอง
และเก็บรกัษาไวท้ี่บรษิัทจดัการ รวมทัง้จดัใหม้ีส าเนาเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบได ้ณ ส านกังาน
ใหญ่ของบรษิัทจดัการในวนัและเวลาท าการของบรษิัทจดัการ  
 

10.3 อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวม 
คณะกรรมการลงทุนมีหนา้ที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
กองทนุรวม ดงันี ้ 

(1) พิจารณา ตัด สินใจ ลงทุน  ซื ้อ  เช่ า  เช่ าช่วง ให้ เช่ า  จ าหน่ าย  โอน หรือรับ โอนซึ่ ง
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
   

(2) คณะกรรมการลงทนุทกุทา่นจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูจากการประชมุเป็นความลบั และไม่น าไป
เปิดเผยใหบ้คุคลใดๆ ทราบ และ/หรือใชเ้พื่อประโยชนอ์ย่างอื่นท่ีมใิช่ประโยชนข์องกองทนุ เวน้แต่
จะมีกฎหมายก าหนดโดยชดัแจง้ใหเ้ปิดเผย หรือขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่ไดถ้กูเปิดเผยใหผู้้
ลงทนุทั่วไปทราบแลว้ 
 

(3) ด าเนินการอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งทั้งที่มีอยู่แลว้
และที่จะมีขึน้ในภายหนา้  
 

(4) คณะกรรมการลงทุนจะตอ้ง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดว้ยความโปร่งใส สุจริต และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งที่มีอยู่แลว้
และจะมีขึน้ในภายหนา้ 

 
  ส าหรบัการพิจารณาด าเนินการตามขอ้ (1) หากที่ประชมุคณะกรรมการลงทนุไม่สามารถหา

ขอ้ยตุิ หรือไม่สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินการ
ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ใหค้ณะกรรมการลงทุนเสนอเรื่องดงักล่าวต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาลงมติ 
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11. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพยส์ินของ
กองทุนรวม 

 
11.1  ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้ดูแลผลประโยชน ์

 
ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศพัท ์0-2470-3200-1 
หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

 
11.2  เงือ่นไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน ์

 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนเ์มื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดงัต่อไปนี ้และเมื่อไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
11.2.1 เมื่อสิน้สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือเมื่อผู้ช  าระบัญชีไดจ้ดทะเบียนเลิก

กองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
11.2.2 เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชนโ์ดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 
ก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

 
11.2.3 มีค าสั่งศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูล้ม้ละลาย 
 
11.2.4 ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ที่ตกลงไวไ้ม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงก็ตาม ผูดู้แลผลประโยชนห์รือบริษัทจดัการ
อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขใดๆ ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูป้ฏิบัติ
ผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
รา้ยแรงก็ตามผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ 
และ/หรือกองทุน รวมถึงค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตอ้งติดต่อกับบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับ
การเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชนด์ว้ย และในกรณีที่บรษิัทจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิผิดสญัญา 
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หรือปฏิบตัิผิดเงื่อนไขใดๆ ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างรา้ยแรงก็ตาม บริษัทจัดการต้องรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ/หรือความเสียหายที่เกิด
ขึน้กบัผูด้แูลผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนด์ว้ย 

 
11.2.5 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. 

หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไข
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสั่ ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี ้ เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหนา้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่
ประสงคจ์ะรบัหนา้ที่ดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้รษิัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 180 วนั 

 
11.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า  

กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้ง
ใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ และสั่งใหบ้ริษัทจดัการแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่ขึน้
ในเวลาใดๆ ระหว่างอายขุองกองทนุ บรษิัทจดัการจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

 
11.2.7 ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หน่ึงตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือ่งคณุสมบตัิของผูด้แูล

ผลประโยชน์ของกองทุน และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วันถัดจากวนัที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวนัที่แกไ้ข
เสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิไดท้  าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนต์่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบัอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดิมโดย
พลนั เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท า
หนา้ที่ในการเป็นผูดู้แลผลประโยชนจ์นกระทั่งการแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ใน
ระหว่างการจดัหาผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่ ผูดู้แลผลประโยชนย์งัคงมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในอตัรา
ค่าธรรมเนียมเดิมจนกว่าการแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ดงักล่าวได ้
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11.2.8 ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจดัการกองทุน หรือขอ้มูลอื่นที่เก่ียวขอ้งไป
เปิดเผย หรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผูดู้แลผลประโยชนเ์องโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด้
ทนัที โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสียหายใดๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุ รวมถึงค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการท่ีบรษิัทจดัการตอ้งติดต่อและ/หรือจดัหาบคุคลอื่นใหม้า
ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่ หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดมีขึน้กบับุคคลอื่น
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชนด์ว้ย 

 
11.2.9 เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค ารอ้งต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่ เก่ียวข้องในส่วนที่ เก่ียวกับผู้ดูแล

ผลประโยชนข์องกองทนุ  
(1) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอืน่ใดที่คลา้ยคลงึกนั หรือ  
(2) เพื่อฟ้ืนฟกูิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนัการช าระหนี ้จดัการทรพัยสิ์น ช าระบญัชี หรือเลิกกจิการ 
ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคตหรือตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

 
11.2.10 เมื่อหน่วยงาน หรือองคก์รของรฐัมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผูด้แูลผลประโยชนว์่ามีความผิด 

หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงและแจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป 
เมื่อสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนสิ์น้สดุลง ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะไดร้บัค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนถึงวันที่เลิกสัญญานั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ก่อใหเ้กิดความเสียหายตามที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ซึ่งบริษัทจดัการสามารถน า
ค่าเสียหายมาหกัออกจากค่าตอบแทนไดส่้วนหนึ่งหรือทัง้หมด 
 
การระงับของสญัญาเหล่านีจ้ะไม่มีผลต่อค าสั่งหรือการซือ้ขายใด ๆ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือ 
ต่อสิทธิหรือหนา้ที่ตามกฎหมาย ซึ่งไดเ้กิดขึน้แลว้ 
 
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์พ .ศ.2535 ก าหนดให้กองทุนรวมต้องมี 
ผู้ดู แลผลประโยชน์ ดังนั้น  ในกรณี ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ ลงตามข้อ  11.2 ผู้ดูแล           
ผลประโยชน์นั้นจะตอ้งท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น        
เพื่อให้การโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่        
จะเสร็จสิน้ และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าที่ได้ทันที หรือปฏิบัติตามค าสั่งของ           
บริษัทจัดการ ทั้งนี ้ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้ง            
ผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการยังไม่
สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันสิน้สุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง                      
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่ โดยผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดิมมีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์



 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่                                                                                                                   หนา้ 61        
  

จากกองทุนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนไ์ดสิ้น้สดุการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์รวมทั้งค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้จริงและ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจมีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
นับตั้งแต่วันสิน้สุดสัญญาเป็นตน้ไป จนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวได ้

 
ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะตอ้งรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทั้งหมด และเอกสารหลักฐานของกองทุนให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ที่มาแทน หรือด าเนินการอย่างอื่น
ตามค าสั่งของบริษัทจดัการ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น
เพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัที่การ
เป็นผูด้แูลผลประโยชนสิ์น้สดุลง 
 

 
11.3   สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์ินของกองทุน 

ในกรณีทรพัยสิ์นที่ลงทุนเป็นอสงัหารมิทรพัย ์บริษัทจดัการจะท าการเก็บรกัษาเอกสารสิทธิในอสงัหารมิทรพัยท์ี่
กองทนุลงทนุ ไดแ้ก่โฉนดที่ดินหรือหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์และสญัญาซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาเช่า 
สัญญาจ านอง หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ หนังสือกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นเอกสารส าคญัไวท้ี่ส  านกังานของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนตามที่อยู่ดา้นล่างนี ้ทัง้นี ้
เวน้แต่การเก็บทรพัยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรกัษาไวท้ี่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้
 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
 
และ/หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 6 
ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และ/หรือ และ/หรือสถานท่ีอื่นใดที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนญุาต  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรพัยสิ์นและ
เอกสารส าคญัของกองทนุไวท้ี่ส  านกังานของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ 
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12. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  : นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ หรือ นายประวิทย ์วิวรรณธนนตุร ์หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน ์
ทีอ่ยู่  : บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
  100/72, ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช บี 
  ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์ : 0-2645-0109 
โทรสาร  : 0-2645-0110 
 
หรือบคุคลอื่นที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ
บญัชี เพื่อเป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทัง้กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เก่ียวขอ้งโดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

13. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู่  :    ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
  เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์  : 0-2838-1800   
 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลักทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่าง
ดา้ว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมครัง้แรกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้ 6  รวมทัง้ด าเนินการใหม้ีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลท าใหก้องทุนมีผูถื้อหน่วยลงทุนที่
เป็นผูล้งทนุต่างดา้วถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที่ก าหนดดว้ย 
 
 

14. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  
 ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ทีอ่ยู่  :    ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
   เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท ์  : 0-2838-1800   
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บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายนอกเหนือจากนิติบุคคลดังกล่าวขา้งตน้ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนก่อนระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแต่งตัง้ดงักล่าวใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

15. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
 

 ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ทีอ่ยู่  :    ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
   เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท ์  : 0-2838-1800   
  

 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย  
หน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้ห้
ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกันกับผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหนา้ที่อยู่
ก่อนแลว้ 
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16. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องบริษัทประเมินค่าทรัพยส์ิน 
 
ชื่อ  : บรษิัท ซาลแมนน ์(ฟารอ์ีสท)์ จ ากดั 
ทีอ่ยู่  :    177/1 อาคารบางกอกสหประกนัภยั ชัน้ 20 ยนูติ 2  

ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
โทรศัพท ์ : 0-2634-8500 
และ 
ชื่อ  :     บรษิัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากดั 
ทีอ่ยู่  :     เลขที่ 11 ชัน้ 19 อาคารคิวเฮา้สส์าทร ถนนสาทรใต ้ 

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท ์ : 0-2652-6355  
   
บริษั ทจัดการจะแต่ งตั้ งบ ริษั ทประ เมิ นค่ าท รัพย์ สินที่ อยู่ ในบัญ ชี รา ยชื่ อที่ ได้รับความ เห็นชอบจาก 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเ้ป็นบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นของ
กองทุนได้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกินสองครัง้   
 

17. ทีป่รึกษาของกองทุน 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าเก่ียวกบัการซือ้ ขาย เช่า หรือหาประโยชน ์ในอสงัหารมิทรพัย ์สิทธิการเช่า หรือการจดัหาผลประโยชนจ์าก
อสงัหาริมทรพัย ์เพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทุน และ/หรือ บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้บุคคลใดๆ หรือผูเ้ชี่ยวชาญ
สาขาใดๆ เพื่อท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้การแต่งตัง้ที่
ปรกึษาของกองทนุใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีแต่งตัง้ที่ปรกึษา 
 
กรณีที่มีการถอดถอนหรือเลิกสญัญากับท่ีปรกึษา บริษัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานการถอดถอนหรือเลิกสญัญา
ดงักล่าว ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการถอดถอน หรือเลิกสญัญา 
 
17.1  ที่ปรกึษาของกองทนุซึ่งมีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษาหรือค าแนะน าแก่บรษิัทจดัการเก่ียวกบัการซือ้ จ าหน่าย โอน รบั

โอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรพัย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวเพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทนุ  ซึ่งบรษิัทจดัการอาจท าการแต่งตัง้บคุคลอื่นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์ก่ียวกับการลงทุนในอสังหารมิทรพัยห์รือ
การพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ม่นอ้ยกว่า 5 ปี เพื่อท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษากองทนุ แต่ทัง้นี ้ ที่ปรกึษาตอ้งไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ 
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17.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ งมีหน้าที่ ให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตั้ง 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ลกัซช์วัรี่ บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้นิติบุคคลใดให้เป็นที่ปรกึษาทางการเงินของ
กองทุน โดยที่บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหนา้ที่คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายหลกัทรพัย ์
และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

17.3    ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหน้าที่ ให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุน หรือ 
การจดัการกองทนุ เช่น ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางวิศวกรรม เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้ท่ีปรกึษากฎหมายของกองทนุ ไดแ้ก่ 

ชื่อ  : บรษิัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 

ทีอ่ยู่  :  ชัน้ 14 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร ์เอ 
 93/1 ถนนวิทย ุลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

18. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถ้าม)ี 
 

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรพัย์ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางดา้นการบริหาร
อสังหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายราย ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยเ์พื่อ
จัดการและดูแลเก่ียวกับผลประโยชน์ทั่ วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนหรือมีไว้ ทั้งนี ้ ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการบรหิารอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนท่ีไดร้บัมอบหมาย และมีบคุลากร
ที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรพัย์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือตามคุณสมบัติที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม โดยกองทนุจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ โดย
เมื่อมีการแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้การแต่งตัง้พร้อมทัง้ค ารบัรองว่าบุคคลดัง  
กล่าวมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนด ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่แต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะท าการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์
ดงักล่าว  เมื่อมีการถอดถอน หรือเลิกสญัญากับผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานการ
แต่งตัง้ ถอดถอน หรือเลิกสญัญากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีถอดถอนหรือเลิกสญัญาดงักล่าว 
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19. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

19.1.  วธิีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และวันเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  

19.1.1  วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรบัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญั ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผู้จดัการ
การจดัจ าหน่าย (ถา้มี) หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ภายในระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน  

19.1.2  วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ระหว่างวันที่ ..... ถึง ..... ในเวลาท าการของ
บรษิัทจดัการ หรือตามเวลาที่ผูส้นบัสนนุการขายอื่นก าหนด 

19.2.  วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน  

19.2.1  การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ้หน่วยลงทนุ  

 ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.00 บาทต่อหน่วย 

19.2.2  วิธีการเสนอขายหรือจองซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะด าเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทนุดงันี ้

(1) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
ให้แก่ ผู้จองซื ้อพิ เศษ  เจ้าของ  ผู้ ให้ เช่ า  ผู้ โอน สิท ธิการเช่ าหรือผู้ ให้ สิท ธิใน
อสงัหารมิทรพัย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามที่ไดม้ีการระบุชื่อ
หรือลกัษณะไวใ้นโครงการ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลือจากการจองซือ้โดยผูจ้อง
ซือ้ดงักล่าว บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดมาเสนอ
ขายใหก้บัผูจ้องซือ้ทั่วไป 

(2) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ทั้งหมดให้แก่ผูจ้องซือ้ทั่วไป ทั้งนี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซือ้ทั่วไปนีแ้ก่ผูจ้องซือ้พิเศษ เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิ
การเช่าหรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัย ์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกัน 
ต่อเมื่อบคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 20.1  
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จ านวนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) รบัไวต้ามสญัญารบัประกัน
การจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ  ใหน้บัรวมเป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ทั่วไปตามวรรคขา้งตน้ 

 
ในกรณีที่อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน ใหน้ าหลกัเกณฑ์
การจัดสรรหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) และ (2) มาใชบ้ังคบักับเจา้ของที่ดินหรือทรพัย์สินที่เก่ียวกับ
สิทธิดงักล่าวดว้ย  

 
วธิีการจองซือ้หน่วยลงทนุ    

(1)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการ ผูจ้ดัการ
การจัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือผูส้นับสนุนการขาย (ถ้ามี) ไดต้ามวันเวลา ที่ระบุไว้ใน
หนงัสือชีช้วน โดยจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าขัน้ต ่า 10,000 บาท (หน่ึงหมื่น
บาทถว้น) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

(2) ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ใหแ้ก่บริษัท
จดัการ ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายพรอ้มทัง้กรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดยที่จะตอ้งยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ตามที่บรษิัทจดัการก าหนดใหค้รบถว้น  

(3) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเอง  

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการออก
หลกัฐานการแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน ดงันัน้ ในขณะที่จองซือ้ 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ความประสงคว์่าจะใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัการจัดสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทุนอย่างไรตามวิธีการที่ก าหนดไวว้ิธีใดวิธี
หน่ึง ดงันี ้

 (ก)  ออกใบหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

(ข)  ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพยท์ี่ตนมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์ซึ่งจะน า
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจัดสรรเขา้ฝากไวก้ับบริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้นัน้ๆ   
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19.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือ ผูส้นับสนุนการขายยอมรบั หากเป็นการช าระดว้ยเช็คผูจ้องซือ้
จะตอ้งลงวันที่ในเช็คตามวันที่ที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากกระแส
รายวนัที่บรษิัทจดัการ หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่ายเปิดไวเ้พื่อการรบัช าระ
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ลงบนดา้นหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชนข์องผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ  

 กรณีการช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซือ้จะตอ้งลงวันที่ให้บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินไดก้่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิน้สดุลง  

(2)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายไดร้บัใบจองซือ้หน่วย
ลงทุน พรอ้มทั้งเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย หรือตัวแทนจะออกหลักฐานการรบัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไวเ้ป็น
หลกัฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินธนาคารซึ่ง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที่จองซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผูจ้อง
ซือ้หน่วยลงทนุท าการจองซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้ 

 ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือเวลาที่ ล่วงเลยจากช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทุน
ของผูจ้องซือ้รายนัน้  

 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต ์หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
จองซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้รายนัน้  

(4)  ในการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ดว้ยเงินจนเต็มมลูค่าตามจ านวนที่จองซือ้ จะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทจดัการไม่ได ้ 

(5) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนที่ไดท้  าการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวน แลว้จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจากบรษิัทจดัการเป็นกรณี  

(6) บริษัทจดัการจะน าเงินที่ไดร้บัเป็นค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเก็บรกัษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื่อการรบัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าว
ทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
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19.4 การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 
 

 บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้ับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดดงัต่อไปนี ้

 
(1) กรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกเหนือจาก

กรณีตาม (2)  
      

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินที่
ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ   

 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการตอ้งยุติโครงการหลงัจากการสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจาก

สาเหตใุดสาเหตหุน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(2.1) จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไปไดไ้ม่ถึง 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

(2.2) จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้จ้องซือ้ไดไ้ม่ถึง 250 ราย 

(2.3) จ าหน่ายหน่วยลงทนุไดม้ีมลูคา่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 

(2.4) จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 20.1 

(2.5) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัยต์ามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคืน        
พรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื ้อ           
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 14            
วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 
และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 7.5 ต่อปี โดยเริ่มนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 
เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนัหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น  
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ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ตามขอ้ (2) ขา้งตน้ ใหใ้ชร้าคาตาม
มลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

 
19.5 การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดด้  าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ่งเป็นเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจัดการจะยื่นค าขอ
ต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ  
 
ทั้งนี ้ ผูล้งทุนสามารถซือ้-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 
บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั 1) พลเมือง
สหรฐัอเมริกา หรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่ง
จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของ
รฐับาลสหรฐัอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่ง
เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้1 –4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
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20. วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน 

20.1 บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหบ้คุคลใดหรือกล่มบคุคลเดียวกนัใดเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด เวน้แต่ผูจ้องซือ้ดงักล่าวเป็นบุคคลที่ไดร้บัยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 รวมถึงการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบคุคลดงัต่อไปนี ้

(ก) บุคคลที่ไดร้บัการจัดสรรเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกันสงัคม กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  

(ข) บคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรพัย์ มลูนิธิ หรือวดั เป็น
ตน้ 

(ค) บคุคลอื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
20.2 บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1)  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้นี ้บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู้จองซือ้ ที่จองซือ้
และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่จองซือ้แลว้ ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบุในใบจอง
ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้าม
จ านวนเงินท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้  

(1.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผูจ้องซือ้พิเศษ เจ้าของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หส้ิทธิใน
อสงัหาริมทรพัย์ ทีก่องทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนั 

(1.1.1) จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้พิเศษ เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หสิ้ทธิ
ในอสงัหาริมทรพัย ์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกล่มบุคคลเดียวกันตามจ านวนที่จองซือ้ 
แต่ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนที่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวทุกรายรวมกันจะไม่เกิน 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่เสนอขายทัง้หมด 

(1.2) การจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผูจ้องซือ้ทั่วไป  

(1.2.1) จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้จ้องซือ้ทั่วไปทุกรายตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยหากผู้จองซื ้อท าการจองซือ้มากกว่า 1 บัญชี บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรใหเ้พียงบญัชีเดียวเท่านัน้ 

(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ้ (1.2.1) โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวน
ทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) หรือตามจ านวนท่ีจองซือ้ไวแ้ลว้แต่ยอดใดจะ
ต ่ากว่าใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไปทกุรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจดัสรรวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย   
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(1.2.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรรใหก้ับผูจ้องซือ้ในขอ้ (1.2.2) ทุกรายได ้
บริษัทจัดการจะใชว้ิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร ์(Random) เพื่อท าการจัดสรรหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูจ้องซือ้ที่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

(1.2.4) ในกรณีที่มีผูจ้องซือ้ทั่วไปเป็นจ านวนมาก จนบรษิัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไปทุกรายตามขอ้ (1.2.1) ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการได ้ บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไป
โดยใชว้ิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร ์(Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้จ้อง
ซือ้ที่ไดร้บัเลือกจากการสุ่มรายชื่อตามมูลค่าขั้นต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

(1.3) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนรบัรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัการ
จดัสรร โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว และยินยอมรบัคืนเงินใน
กรณีที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร 

(2)  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(2.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเพื่อรกัษาชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ
บรษิัทจดัการ 

(2.2) กรณีเอกสารหรือขอ้มลูที่บริษัทจดัการไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
หรือไม่ครบถว้น 

(2.3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดขอ้สงสัยว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 

(2.4)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม กบั 2.4.1) พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือผูถื้อ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2.4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นตน้ซึ่งจัดตัง้ขึน้
ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  2.4.3)หน่วยงาน
ของรฐับาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 2.4.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับ
ขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทั้งนี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   2.4.5) กองทรพัยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักล่าวตามขอ้ 2.4.1 – 2.4.4 
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(3)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกข้อมูลการ
จดัสรรหน่วยลงทุนของผูจ้องซือ้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยบริษัทจดัการและ/หรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัส่งใบยืนยนัการจองซือ้หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงิน /ใบก ากับภาษี 
(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนทกุราย โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนั
ท าการ นบัแต่วนัท าการถดัจากวนัเสรจ็สิน้การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 
21. การเพิ่มเงนิทุนและการลดเงนิทุนของกองทุน 

21.1 การเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุน 
บรษิัทจดัการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไดเ้มื่อมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม หรือเพื่อด าเนินการปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุนไดม้าจากการลงทนุใหอ้ยู่ในสภาพ
ที่ดี และมีความพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชน ์
 
ในการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)   ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จ านวน
หน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งได้รบัคะแนนเสียง
เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของกองทนุรวม 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง  โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว  ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด  ทัง้นี ้
จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

(2)   ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุตาม (1) โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเกนิกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
ในการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหน่ึง (1)  บรษิัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงัต่อไปนีม้ิได ้

(ก)  เจ้าของ ผูใ้ห้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซือ้ เช่า หรือไดม้าซึ่งอสังหาริมทรพัย์
เพิ่มเติม 
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(ข) เจา้ของอาคารหรือส่ิงปลกูสรา้งที่กองทนุรวมเช่า  หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทนุรวม  
ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพที่ดีและ
พรอ้มที่จะใชห้าประโยชน ์

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่ เสนอขายให้กับผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง  ในกรณีที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทนุรวม ในเรื่องที่ขอมติ 
(จ) บุคคลที่มีความสมัพนัธใ์นลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ 

(ง)  แลว้แต่กรณี 
 

ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเดิมบางราย  หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติคัดคา้นรวมกันเกินรอ้ยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  หา้มมิใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการใหม้ีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักล่าว 
  

(3)   บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูอย่างนอ้ยตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุในหนงัสือเชิญประชมุหรือหนงัสือที่มีถึงผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นลายลกัษณอ์กัษร แลว้แต่กรณี 

 

(4)    เมื่อบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1)  และข้อ (2) แล้ว ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
ก. ขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตอ้งระบุขอ้มลูตามขอ้ (3) รวมทัง้

จัดส่งร่างโครงการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม และร่างหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
ใหส้ านกังานพิจารณา 

 ข.     เมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการ  ดงัต่อไปนี ้
  1)  เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ โดยตอ้งจดัส่ง แจกจา่ย หรือจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนที่มี   

              สาระส าคญัไม่ตา่งจากฉบบัรา่งที่ผ่านการเห็นชอบจากส านกังานใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
   2)  จดทะเบียนเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดทะเบียน  

               เพิ่มเงินทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทนุภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีไดร้บัความเหน็ชอบจาก

ส านกังานตามวรรคหนึง่ ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบใหเ้พิม่เงินทนุจดทะเบียนนัน้สิน้สดุลง 
 (5) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนตามประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และวิธีการจดทะเบี ยน 

กองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์และในกรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนเป็นใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะออกใบหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่รอ้งขอ 
ซึ่งใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

21.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 
บรษิัทจดัการ จะด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุตามแนวทางที่ไดร้บัมติอนมุตัิจากผูถื้อหน่วย
ลงทุน โดยการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังการจัดสรรต้องเป็นไปตามข้อ 6 เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุดว้ย 
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ในการเพิ่ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่ อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่าวได ้บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) หากบริษัทจัดการยังไม่ไดย้ื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจง้เรื่องข้างตน้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุและผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทุนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสดัส่วนของเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลานัน้ได้
อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ย
ละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 

(2) หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวมแลว้ บรษิัท
จดัการจะลดจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน โดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดย
ค านวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทั้งจดทะเบียนลด
เงินทนุของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชา้ 

 
22.  การลดเงนิทุนของกองทุน 

22.1  ในกรณีที่กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งส่วนเกินจากกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(ก) มลูค่าอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรพัยสิ์น 
(ข) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจา่ย 
 

บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะด าเนนิการลดเงินทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุ และปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1)   ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมชีื่ออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักลา่วมใิหห้กัออกจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 
(2)   ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ี

ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามแบบที่จดัไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนกิสข์อง
ส านกังาน 

(3)   จดัใหม้ีขอ้มลูเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ของกองทนุรวมไวใ้น 
เว็บไซดข์องบรษิัทจดัการกองทุนรวมและรายงานประจ าปีของกองทนุรวม  เพื่อใหผู้ล้งทนุ
สามารถตรวจสอบได ้ โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งมีรายละเอยีดอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบยีนและจ านวนเงินทนุจดทะเบยีนต่อหน่วยลงทนุท่ีลดในแต่ละครัง้ 
(ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

22.2  หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาลดเงินทนุจดทะเบียนเนื่องจาก
กองทนุมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์บรษิัท
จดัการจะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากผูถื้อหน่วยลงทนุเกินกึง่หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวม รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 22.1(1) ถงึ ขอ้ 22.1(3) ดว้ย 

 
22.3  บรษิัทจดัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม 

แต่ไม่สามารถลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวได ้ใหบ้รษิัทลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการลดจ านวน
หน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสัดส่วนของราคาที่
เสนอขายและเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้หน่วยลงทุน ประกาศก าหนดพรอ้มทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดม้กีารจดทะเบียนเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ใหบ้รษิัทคืนเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ ตามที่ประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

 

23. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน 
 

23.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ใบหน่วยลงทนุและระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
 

23.2 เงือ่นไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมใหถื้อเป็นหลกัฐานท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหน่วยลงทนุ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่แสดงความจ านงขอรบัใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนั
จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 
 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนท่ีมีรายการ
ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจ านงขอรบั
ใบหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนเพิ่มเงินทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุน
ฉบบัเดิมของกองทุนรวม (ถา้มี) และก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มีใบหน่วยลงทนุส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลิกเพิกถอน (ถา้มี) ใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบ
หน่วยลงทุนฉบับใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในเวลา 30 วนันับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุไดร้บัใบหน่วยลงทนุฉบบัเก่าคืนจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ 
 

 กรณีระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซือ้ผ่านนายหน้าค้า
หลักทรพัย ์(Broker) หรือน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรพัยข์องบุคคลที่ไดร้บัแต่งตั้งจากบริษัท
จดัการเพื่อผูจ้องซือ้นั้นที่มีอยู่กับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ตามที่ผูจ้องซือ้แจง้ไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทนุ  
 

24. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุน (ถ้ามี) 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถ้าม)ี และบริษัทประเมินค่าทรัพยส์ิน 

 
24.1   สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

 

  24.1.1 สิทธิของบรษิัทจดัการ 

  
1) สิทธิในการด าเนินการบรหิารจดัการกองทุนรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์หลกัเกณฑ์

การลงทุน และขอ้จ ากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดร้บัอนุมัติ ทั้งนีร้วมถึงขอ้ผูกพัน
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมกบับรษิัทจดัการ และสญัญาต่างๆ ท่ีไดท้ าขึน้  

 

2)  สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือ เป็นเหตุใหบ้ริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือไดร้บัความเสียหาย 
หรือขดัต่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

 

3)  สิทธิในการด าเนินการจัดการโดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทนุทกุรายแลว้ ในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 
 

3.1    สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ  านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั หรือสั่งการ  
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 3.2   สิทธิในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ได้
มีการเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/
หรือสั่งการเป็นอย่างอื่น 

 

3.3  สิทธิในการจดัการกองทนุรวม เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุรวมและรกัษา
ไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ จะตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรพัย ์ 
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 

4) สิทธิในการสั่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์และ/หรือผูบ้ริหารอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรือที่ปรกึษา
ของกองทุนรวม แกไ้ขคุณสมบตัิของผูดู้แลผลประโยชนแ์ละ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์
และ/หรือท่ีปรกึษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

 

5)  สิทธิในการรบัค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และ/
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ  

 

6)  สิทธิในการกระท าการหรือไม่กระท าการอื่นใด ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

 

24.1.2 หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ  
 

ในการจดัการกองทนุรวม บรษิัทจดัการมี หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการด าเนินการและบรหิาร
กองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด รวมถึงหน้าที่และความรับผิด ชอบ
ดงัต่อไปนี ้ 

1)      การบริหารกองทนุรวม  
1.1) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการที่ไดร้บัอนุมัติจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและ   ผูถื้อหน่วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

1.2)   จัดใหม้ีข้อผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ และหนังสือชีช้วน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่าง
สัญญา และร่างหนังสือชีช้วน ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

1.3)   จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี ้ชวนและรายละเอียดของโครงการที่ เป็น
ปัจจบุนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
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(ก)   ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่อประชาชน ใหบ้รษิัทจดัการ
จดัส่งหนงัสือชีช้วนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท า
การก่อนการเริ่มจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนใหแ้ก่ประชาชน 

(ข)   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ด าเนินการใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผูส้นบัสนุนการขายจดัส่งหนงัสือ
ชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพรอ้มกับใบจองซือ้หน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และจัดใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้
ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูจ้ัดการการ
จดัจ าหน่ายและของผูส้นบัสนุนการขาย แลว้แต่กรณี เพื่อประโยชนใ์นการ
แจกจ่ายแก่ผูท้ี่สนใจจะลงทนุไดต้ลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ  

(ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจดัการจะจดัให้
มีหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได ้และจัดส าเนาใหเ้มื่อผูถื้อหน่วยลงทุน
รอ้งขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย ์หากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือหนังสือชีช้วน
ส่วนขอ้มลู 
 โครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวใหต้ลาด
หลกัทรพัย ์และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัด
จากวันที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานให้แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้  จนกว่าจะเลิก
กองทนุรวม 

(ง) จดัใหม้ีใบจองซือ้หน่วยลงทุนซึ่งตอ้งมีค าเตือนตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

1.4)  น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทัง้การหา
ผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว โดยการ ซือ้ โอน เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย 
โอนสิทธิการเช่า และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น
อื่นที่ลงทนุไว ้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค ์หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดไวใ้น
โครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและหลัก เกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดว้ย  

1.5)  ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมตามวิธีการที่ระบุไวภ้ายใต้
หัวข้อ 21และข้อ 22  และ/หรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.6)  จัดสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และเป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์
ก าหนด 
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1.7)  จดัใหม้ีการประเมินค่าทรพัยสิ์นตามที่กฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนด  

1.8) จัดให้มีการประกันวินาศภัยอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที่กฎหมาย
หลกัทรพัยก์ าหนด 

1.9) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย์   ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.10)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นรอ้งขอ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกใหก้ับบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นหรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นในการส ารวจอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุน
รวมเพื่อการประเมินค่า และ/หรืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูด้แูลผลประโยชนห์รือ
บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ดู แลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจ สภาพ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที่ ก าหนดไว้ในสัญญาแต่ งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

1.11)  เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทุนรวม ตามขอ้ก าหนด 
เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์ท่ีระบไุวใ้นโครงการ  

1.12)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุรวม ซึ่งบรษิัทจดัการมีอ านาจกระท า
ไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.13)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

1.14)  ด าเนินการเลิกกองทนุรวม ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ  

2)  การรบัและจา่ยเงนิของกองทนุรวม  

 จดัใหม้ีการรบัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการ  

3)  การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุรวม  

3.1)  จดัใหม้ีคณะกรรมการลงทนุ  

3.2) แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรบัผิดชอบเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อ
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ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์วใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้โดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.3)  แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์และแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนร์ายอื่นแทน ที่
มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ย
คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตามเงื่อนไขในการ
เปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวใ้นโครงการ ทั้งนี ้โดยไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.4)  แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม และแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายอื่น ที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.5)  แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าก่อนที่จะลงทุน หรือจ าหน่วย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งตามระยะเวลาที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเมื่อผู้ดแูลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุการณห์รือ
การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน
อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวนั้นจะตอ้งอยู่ในบญัชีรายชื่อที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.6)  แต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์(ถ้ามี) ทั้งนี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ดังกล่าวจะตอ้งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.7) แต่งตัง้ที่ปรกึษา (ถา้มี) เพื่อท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทุนรวม 
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

3.8)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ทัง้นี ้ ผูส้อบบัญชีดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มี
ลักษณะตอ้งห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายอื่น ท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
และแจง้การแต่งตัง้ดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.9) แต่งตัง้ผูช้  าระบัญชีกองทุนรวมเพื่อท าหนา้ที่รวบรวม แจกจ่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและหนา้ที่อื่นๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบัญชีเสร็จสิน้ เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม 
ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.10)  แต่งตัง้บุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อท าหนา้ที่ต่างๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม อาทิ
เช่น ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง ผูเ้ชี่ยวชาญต่างๆ ผูจ้ดัท าประมาณการ ผูต้รวจรบัอาคาร ผูด้แูล
รกัษาความสะอาดสถานท่ี ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้ 

4)  การด าเนนิการอืน่ๆ  

4.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนทรพัย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น
กองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

4.2) ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูท าลาย  

4.4)  ด าเนินการแยกบัญชีและจัดเก็บทรพัยสิ์นของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรพัยสิ์นของ
บริษัทจัดการและน าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมไปฝากไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน ์และ/หรือ 
บริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต เวน้แต่โดยสภาพของทรพัยสิ์นนัน้ไม่สามารถกระท าได ้

4.5) จัดใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

4.6) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถกูตอ้งและจดัท ารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

4.7) ค านวณมูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์ 

4.8) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึน้อันมี
ผลกระทบต่อทรพัยสิ์นของกองทุนรวมอย่างมีนยัส าคญั ภายหลงัจากวนัที่ค  านวณมูลค่า
ทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุตามขอ้ 4.7)  

4.9) จดัท างบการเงินของกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทนุ   
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4.10) จัดท ารายงานของกองทุนรวมที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทุกสิน้ปี
การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีการเงิน 

4.11) จดัส่งส าเนารายงานการประเมินค่า พรอ้มดว้ยส าเนาเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนโ์ดยพลนั และใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ไดร้บัรายงานการประเมินค่า เวน้แต่กรณีรายงานการสอบทานการประเมินค่าที่จดัใหม้ีขึน้
ตามขอ้ 28.3 ใหส่้งรายงานดงักล่าวใหเ้ฉพาะผูด้แูลผลประโยชน ์

4.12)  จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ด้แูลผลประโยชนโ์ดยพลนัเมื่อมีการลงทนุหรือจ าหน่าย
สงัหารมิทรพัยห์รือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวม  
(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์ และสญัญาซือ้ เชา่ 

รบัโอนสิทธิการเช่า  หรือใหสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัย ์แลว้แต่กรณี 
(2)   สญัญาเป็นหนงัสือที่แสดงการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์
 บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเขา้ครอบครองอสังหาริมทรพัยแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชน์

ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท่ีเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว  

4.13) จัดส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรพัย ์(ถ้ามี) และส าเนาสัญญาแต่งตั้งที่ปรกึษา (ถา้มี)ให้ผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกของกองทุนรวมซึ่งมีการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ใหบ้ริษัทจดัการส่งส าเนาสญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

4.14) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งใหผู้ม้ีหนา้ที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผูบ้ริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ท่ีปรกึษา ผูคุ้มงานก่อสรา้ง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
ลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายรอ้งขอ แต่ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการไม่ตอ้งรบัรอง และ/หรือรบัผิดชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลต่างๆ ซึ่งเตรียมโดย
บคุคลดงักล่าว อีกทัง้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในการด าเนินการต่างๆ ของบุคคลดงักล่าว อย่างไร
ก็ดี หากบริษัทจัดการทราบถึงความผิดพลาดของรายงานต่างๆ และหรือการกระท าที่
ผิดพลาดโดยบุคคลดงักล่าว บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหบุ้คคลนัน้ๆ ท าการแกไ้ขให้
ถกูตอ้งโดยพลนั 

4.15) จดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุ หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทุน หรือจ าหน่าย อสงัหาริมทรพัยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไวใ้นที่
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เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน ์
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ล งทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระส าคัญตามที่ป ระกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดร้บัอนุมัติใหเ้ป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็น
สาระส าคัญตามวรรคก่อน ให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี ้ภายในวันท าการถัดจากวันที่ซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

4.16) เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรพัยใ์นตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ บริษัทจัดการจะแจง้
ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ หรือการประเมินค่าทรพัยสิ์น
และการสอบถามการประเมินค่าทรพัยสิ์นโดยมีรายละเอียดขอ้มลูตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.17) ด าเนินการใหม้ีการตรวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่กองทนุรวมเขา้ครอบครองอสงัหาริมทรพัยแ์ละด าเนินการใหม้ีการตรวจ
ตราสภาพอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ครัง้ต่อ ๆ ไปทกุ 1 ปีนบัแต่วนัที่ด  าเนินการตรวจตราครัง้ก่อน
แลว้เสรจ็ 
การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัยต์ามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการด าเนินการให้มีการ
บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรพัยใ์หถ้กูตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจรงิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ เริ่มด าเนินการตรวจตรา และให้ส่งส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีท าบนัทึกแลว้เสรจ็ 
หากบริษัทจดัการตรวจพบหรือไดร้บัแจง้จากผูดู้แลผลประโยชนว์่า อสงัหาริมทรพัยช์ ารุด
บกพรอ่งอย่างมีนยัส าคญั ใหบ้ริษัทด าเนินการใหม้ีการซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีจะใชห้าผลประโยชนไ์ดโ้ดยเรว็ 

4.18) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ี
การจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

4.19) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ี่ยังก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จ บริษัทจัดการจะ
จดัท ารายงานความคืบหนา้ของการก่อสรา้งทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนัที่ลงทุน
จนกว่าการก่อสรา้งดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว และเปิดเผยความคืบหนา้ผ่าน
ทางเว็บไซต ์(web site) ของบรษิัทจดัการ 

4.20) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
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24.1.3 เงื่อนไขการเปล่ียนบรษิัทจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการไดเ้มื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และเมื่อไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

1) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ใหเ้ปล่ียนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตัง้
บรษิัทจดัการรายใหม่ขึน้ในเวลาใดๆ ระหว่างอายขุองกองทนุรวม โดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษัทจัดการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนวนัที่ใหม้ีผลเป็นวัน
สิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ  

2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการตามมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อันจะมีผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับประกาศ 
ค าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการ
เพิ่มภาระหนา้ที่แก่บรษิัทจดัการ และบรษิัทจดัการไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที่ต่อไป บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการไม่รบัหนา้ที่ในการจดัการกองทนุรวมต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะตอ้งแจง้
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไปเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการสิน้สุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
จดัการ  

 
3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินการ การบรหิารจดัการ

กองทนุรวม หรือมกีารเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหน่วย หรือ กรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้รษิัท
จดัการไม่ประสงคท์ี่จะปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัหนา้ที่ใน
การจดัการกองทนุรวมต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรว่าไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที่ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั
ก่อนวนัท่ีใหม้ีผลเป็นการสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
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ในการเปล่ียนตวับรษิัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนดใหต้อ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะด าเนินการขอความเห็นชอบ
ดงักล่าวก่อน โดยหากเป็นกรณีการเปล่ียนตวับรษิัทจดัการตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1) บรษิัท
จดัการจะปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแตง่ตัง้บรษิัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วจะไม่เกินกว่า 180 วนันบัจากวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติใหเ้ปล่ียนบรษิัท
จดัการ ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้กองทนุรวมยงัไม่สามารถจดัหาบรษิัท
จดัการรายใหม่ได ้บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทนุรวมโดยถือว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุทกุรายแลว้ หรือหากเป็นกรณีที่บรษิัทจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจาก
การเป็นบรษิัทจดัการตามขอ้ 2) หรือ ขอ้ 3) ขา้งตน้นี ้ บรษิัทจดัการมีหนา้ที่ตอ้งจดัหาบรษิัท
จดัการรายใหม่ที่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 รายภายในระยะเวลาไม่เกินกวา่ 
180 วนั เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุมีมตเิห็นชอบใหแ้ตง่ตัง้เป็นบรษิัทจดัการ หากผูท้ี่บรษิัท
จดัการเสนอชื่อไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวมไม่สามารถจดัหา
บรษิัทจดัการรายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลา 180 วนันบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 180 วนั
แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อเลิกกองทนุรวมโดยถือว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุทกุรายแลว้ 

ทั้งนี ้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติใหเ้ปล่ียนบริษัทจดัการตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเป็นการ
สิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษัทจดัการตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2) และขอ้ 3) บริษัทจดัการมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนในอัตราที่ก าหนดไวใ้นโครงการโดยจะค านวณค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของ
ระยะเวลาตามที่ไดป้ฏิบัติหนา้ที่จริง และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึน้เนื่องจาก
การปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวของบรษิัทจดัการ 

 
 
24.2  สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์
 

24.2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน ์

(1) รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่ งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทนุ 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา
ดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ฟ้องรอ้งบรษิัทจดัการเพื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 



 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่                                                                                                                   หนา้ 87        
  

24.2.2 หน้าทีข่องผู้ดูแลผลประโยชน ์
 ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ท  าขึน้กบับรษิัทจดัการ 

(2) ดแูลใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของโครงการจัดการ
กองทนุรวมที่ไดร้บัอนมุตัิตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยเครง่ครดั  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ จนก่อให้เกิดความ เสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหนา้ที่ตามมาตรา 125 กฎหมายหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของโครงการจดัการกองทนุรวม
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว โดยละเอียด และส่งให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันนับตัง้แต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน ์รูถ้ึงเหตุการณ์
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรยีกคา่สินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้บั
ค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลาดงัต่อไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้การเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยจ์ากบรษิัทจดัการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชนต์รวจตราครัง้ก่อนแลว้เสร็จ ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายที่ เกิด
จากการตรวจสอบทรพัยสิ์นจะถือเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม 

(5) บนัทึกสภาพอสงัหารมิทรพัยท์ี่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจตราใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามความ
เป็นจรงิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเริ่มด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัย์นัน้ 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมช ารุดบกพรอ่งอย่างเป็นนยัส าคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

(8) ตรวจสอบการซือ้ เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนด 
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(9) จดัท าบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนรวมที่รบัฝากไว ้รวมทัง้จดัท าบญัชี 
แสดงการรบัจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม โดยแยกบัญชีทรพัยสิ์นของกองทุนรวมที่รบัฝากไว ้
กบับญัชีทรพัยสิ์นของตนเอง 

(10) รบัรองว่าการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ที่บรษิัทจดัการ ได้
ค  านวณไวแ้ลว้ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการ ค านวณ และ ประกาศ
มูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น 
ถูกตอ้งและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นโครงการ และกฎหมายหลกัทรพัย ์โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รบัจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูล จากรายงาน ที่บริษัท
จัดการจัดท าและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรือที่บริษัทจัดการได้รับจาก ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ได้ลงนามรับรองความ
ถกูตอ้งของรายงานดงักล่าว มาใชป้ระกอบ การค านวณ มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิได ้ 

(11) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

(13) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูด้แูลผลประโยชน ์

 

24.3 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของทีป่รึกษาของกองทุน (ถ้าม)ี 
สิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 
ที่ปรกึษาของกองทนุ (ถา้มี) ซึ่งกองทนุและที่ปรกึษาของกองทนุจะไดเ้ขา้ท าในอนาคต 

 

24.4 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถ้าม)ี 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์จะเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้มี) ซึ่งกองทนุและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดเ้ขา้ท าในอนาคต 
 

24.5 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพยส์ิน 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นจะเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้
บรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์น ซึ่งกองทนุและบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นจะไดเ้ขา้ท าในอนาคต 
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25. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน 
 

25.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

-  ในการเสนอขายครัง้แรก       :   ไม่มี 
              -  ในการเพิ่มทนุ                      :   ไม่มี 
(2) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ไดเ้กิดขึน้จริงโดยตดัจ่ายจากจ านวนเงินท่ีโอนเขา้

บญัชีนัน้ๆ 
(3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่โอน (ไม่

รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 
(4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 
(5)  ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
(6) อื่น ๆ :  ไม่มี 
 

25.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 

25.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

บริษัทจดัการมีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูดู้แล
ผลประโยชน ์และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค  านวณ ของกองทุนรวมที่ค  านวณโดยบริษัท
จดัการและรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์

25.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี 

ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมจะได้รบัค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 
0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ของ 
มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหนีสิ้นทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วนัที่ค  านวณ ของกองทุนรวมที่ค  านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี ้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดจริง เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการตรวจตราอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมจะคิดเป็นครัง้ๆ ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้
ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกัน) ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผูดู้แลผลประโยชน ์และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค  านวณของกองทุนรวมที่
ค  านวณโดยบรษิัทจดัการและรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตน้ 
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 25.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.20 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด 
หักดว้ยมูลค่าหนีสิ้นทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค  านวณ ของกองทุนรวมที่ค  านวณโดยบริษัทจดัการและรบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน ์

25.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาของกองทุน (ถ้ามี) 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรกึษาของกองทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาของกองทนุจะเป็นไป
ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาระหว่างบริษัทจัดการและที่ปรึกษาของกองทุน ทั้งนี ้ไม่เกินรอ้ยละ 
3.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของ
มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหนีสิ้นทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วนัที่ค  านวณ ของกองทุนรวมที่ค  านวณโดยบริษัท
จดัการและรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

 

25.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือการสนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน 
ในการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บริษัทจดัการในอตัราไม่
เกินรอ้ยละ 2.25 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
ของจ านวนเงินเท่าที่ไดจ้ าหน่ายและจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไป โดยจะไม่รวมส่วนที่ไดม้ีการ
จ าหน่ายและจัดสรรให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกัน ทั้งนี ้การช าระเงินให้แก่ผูจ้ัดจ าหน่าย ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทนุรายต่างๆ (ถา้มี) จะเป็นไปตามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  

ในการเสนอขายครัง้ต่อไป ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การ
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของจ านวนเงินที่จ  าหน่าย (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 

 

25.2.6 คา่ใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสริมการขาย 
(1)  ในช่วงการเสนอขายครัง้แรก: ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หักดว้ย

มูลค่าหนีสิ้นทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูดู้แลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วนัท่ีค านวณ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดท านองเดียวกนั)  

 (2)  ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก: ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในภายหลัง หรือต้องการ
เผยแพรข่อ้มลูและประชาสมัพนัธก์องทนุ เพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ หรือเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องใหก้ับหน่วย ทั้งนี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมด หักดว้ย
มูลค่าหนีสิ้นทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วนัที่ค  านวณ ณ วันสิน้ปีบญัชีก่อนหนา้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 
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25.2.7 อื่นๆ ระบุ 
(1) ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนรวม : 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยของผูส้อบบญัชี จะช าระตามอตัราที่ก าหนดโดยบรษิัท

จดัการรว่มกบับคุคลดงักล่าว 
(3) ค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ รวมทัง้ที่ปรกึษาอื่นๆ ไดแ้ก่ คา่ที่ปรกึษากฎหมาย ค่า

ทนายความ จะช าระตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนดโดยบรษิัทจดัการรว่มกบับคุคล
ดงักล่าว 

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผูส้อบบญัชี จะช าระตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนด
โดยบรษิัทจดัการรว่มกบับคุคลดงักล่าว ตามสญัญาที่ไดต้กลงกนั 

(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้มี) และค่าธรรมเนียม
บรษิัทประเมินคา่ทรพัยสิ์น จะจ่ายตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการ
รว่มกบับคุคลดงักล่าว ตามสญัญาที่ไดต้กลงกนั   

(6) ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางวิศวกรรม และค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน ทัง้นี ้เมื่อ
รวมกันแลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่า
หนีสิ้นทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน ์และนายทะเบียน 
หรืออื่นๆ ณ วนัท่ีค านวณ 

(7) ค่าเบีย้ประกนัวินาศภยั (ถา้มี) และค่าเบีย้ประกนัอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ 
(8) ค่าใชจ้่ายในการจดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าใชจ้่าย

ในการจัดท าและจัดพิมพห์นังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 
และเอกสารที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ ค่า
จดัท าและจดัส่งสาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ก.ล.ต. เป็นตน้  

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
โรงเรือน ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน รวมถึงค่า
นายหนา้ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รืออสงัหารมิทรพัย ์ตามที่จ่ายจรงิ เป็นตน้ 

(10) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการด าเนินการดงักล่าว  

(11) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์

(12) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบยืนยนัรายการ ใบเสรจ็รบัเงิน ใบก ากบั
ภาษี และแบบฟอรม์อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนรวม รวมทัง้ค่าจดัท า ค่าพิมพ ์ค่าแปล
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หนังสือชีช้วน ค าขอจัดตั้งกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนรวม และ
ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(13) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ค่าพิมพ ์ และการออกใบหน่วยลงทนุ  
(14) ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุรวม ตลอดจนค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
(15) ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่างๆ 

ตามที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนและ 

รายงานประจ าปี ค่าแปลเอกสารดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ ส าหรบัผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งค่าจัดส่งเอกสารและจดหมายต่างๆ  เช่ น รายงาน
ประจ าปี รายงานผูถื้อหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

(17) ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมและจดัส่งรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุน 
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการจดัท ารายงานท่ีผูดู้แลผลประโยชนเ์รียกเก็บในกรณีการจดัท า
รายงานท่ีไม่สามารถท าขึน้โดยง่ายจากระบบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(18) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซือ้ 
เช่า หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรพัย ์โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ตามที่
จ่ายจรงิ ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมมีการลงทนุเพิ่ม 

(19) ค่ าใช้จ่ ายในการก่ อส ร้างเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ โค รงการแล้ว เสร็จ  (ในกรณี เป็น
อสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง) 

(20) ค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวกับการด าเนินการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น  
ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสงัหาริมทรพัย ์ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรกัษา ค่าซ่อมแซม ค่าปรบัปรุง ค่าต่อเติม ค่า
สาธารณปูโภค ค่าใชจ้่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ ค่านายหนา้ในการจดัหาผู้
เช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในท านองเดียวกนั 

(21) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี (ถา้มี) อาทิ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามการ
บอกกล่าว หรือด าเนินคดีใดๆ เพื่อบังคับช าระหนีห้รือคืนทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่าย 

(22) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ก่อขึ ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแล
ผลประโยชนต์ามหนา้ที่เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อไดร้บั
ค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(23) ค่าใชจ้่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวม 
(24) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินในกรณีที่มี

การลดทุน และ/หรือจ่ายเงินปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

(25) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทนุ และ/หรือลดทนุ 
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(26) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมคณะกรรมการลงทุน ค่าพิมพแ์บบพิมพ ์ค่า
ไปรษณียากรส าหรบัหนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมในการท าเชค็คืน
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ค่าโฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ ์(ถา้มี) ค่าใชจ้่ายที่
ผูดู้แลผลประโยชนเ์รียกเก็บในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล เงินลดทุน และการแจกจ่าย
ทรพัยสิ์น รวมทัง้ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้  

(27) ค่าตอบแทนผูช้  าระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหว่างการช าระบญัชีของ กองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(28) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการลงทุน ตามที่จ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน 
เฉพาะในกรณีที่จดัใหม้ีการประชมุ หรือในจ านวนอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(29) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่สมควรที่เกิดขึน้แก่กองทุน หรือเกิดขึน้แก่บริษัทจัดการ
อนัเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 

ในกรณีที่ในระหว่างเดือน กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลหรือลดเงินทุนบริษัทจัดการจะค านวณ
ค่ าธรรม เนี ยมตามข้อ  25 .2.1,25 .2.2,25 .2.3 โดยค านวณ ตามมูลค่ าท รัพ ย์ สินหรือ 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ หรือมลูค่าเงินลงทุนสะสม แลว้แต่กรณี ในช่วงก่อนการเพิ่มหรือลดจ านวน
เงินกองทุนหรือจ่ายเงินปันผล และในช่วงหลงัการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินกองทุนหรือจ่ายเงินปัน
ผล คิดเฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามจ านวนนัน้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 30 ของเดือนถดัไป หรือภายใน 3 วนัท าการหลงัจาก
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม แลว้แต่กรณี 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัท า
การหลงัจากไดร้บัแจง้หนี ้

การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัท าการสุดทา้ยของ
แต่ละเดือน เวน้แต่ในระหว่างเดือนที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม 
หรือจ่ายเงินปันผล บริษั ทจัดการจะด าเนินการค านวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปีและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของช่วงก่อนการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจ่ายเงินปันผล และ
ช่วงหลงัการเพิ่มหรือลดเงินทนุ หรือจ่ายเงินปันผลดงักล่าว คิดเฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามจ านวนวนั 
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ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขาย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ จะตัดจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม
ตามที่จ่ายจรงิ   

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการมีสิทธิตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดงักล่าวในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจ านวนเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี ้ การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบตัิทางการบญัชีที่รบัรองทั่วไป ที่เก่ียวกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์หรือตามมาตรฐานการ
บญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซ้ือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการ หากไดป้ฏิบตัิดงันี ้

ส าหรบักรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายจากที่ได้
ระบไุวใ้นโครงการ  

1) บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั โดย  
1.1 ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั  
1.2 ปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแหง่ของบรษิัทจดัการ รวมทัง้ ส านกังานใหญ่และ

ส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขาย 

2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปล่ียนแปลง  

ทัง้นี ้กรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย บรษิัทจดัการจะขอ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยมติเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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26. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
 

26.1 บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุน
รวม โดยอย่างนอ้ย ณ วนัสดุทา้ยของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่
วนัสดุทา้ยของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม แลว้แต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่ไดร้บัการผ่อนผัน
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทัง้นี ้มลูค่าที่ค  านวณไดด้งักล่าวตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองว่าการ
ค านวณมลูค่าดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับการประเมินค่าทรพัยสิ์นไปพรอ้มกับการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

26.2 การประกาศมลูค่าที่ค  านวณไดต้ามขอ้ 26.1 บรษิัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั 
และปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชนพ์รอ้มทัง้การเปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตัง้อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุไดม้าจากลงทนุดว้ย 

26.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลังจากวันที่ค  านวณตามข้อ 26.1 อันมี
ผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างมีนยัส าคญั บรษิัทจดัการจะเปิดเผยเหตุการณห์รือการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวในการประกาศตามขอ้ 26.2 ดว้ยและหากเหตุการณห์รือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดขึน้ภายหลัง
จากวนัท่ีมีการประกาศตามขอ้ 26.2 แลว้ บรษิัทจดัการจะประกาศเรื่องดงักล่าวเพิ่มเติมโดยพลนั 

26.4 ในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะค านวณตามวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) อสังหาริมทรพัย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์หรืองานระบบ บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ไดจ้าก

รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสดุ แลว้แต่กรณี (ทั้งนี ้  กองทุน
รวมจะไม่รบัรูค้่าเส่ือมและค่าตดัจา่ยของเงนิลงทนุดงักล่าวในงบดลุ และงบก าไรขาดทนุของกองทนุรวม 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีในประเทศไทยที่เก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวม)  เวน้แต่การค านวณ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจดัการจะใชร้าคาที่ซือ้หรือเช่าอสังหาริมทรพัยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้แต่กรณี 

(2) ทรพัยสิ์นอื่น บริษัทจัดการจะก าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส าหรบัการใชต้วัเลขทศนยิมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  ใหบ้รษิัทจดัการ
กองทนุรวมด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 (1)   ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่งโดยใชว้ธีิการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 
(2)   ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมหา้ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล  และประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีต าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต าแหนง่ที่หา้
ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตามวรรคหนึ่ง  ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมน าผลประโยชนน์ัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ                       

เงื่อนไขเพิ่มเติม : ส าหรบัวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 26 
ขา้งตน้ เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจ
ตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น  
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27. การจัดท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

  27.1 รายงานของกองทุน 
 

บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานของกองทุนทุกวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีการเงินของกองทุนและ
ส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมทัง้ส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีการเงินของกองทนุ โดยรายงานดงักล่าว
จะมีรายการ อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
 
(1) รายการแสดงทรัพย์ สินที่ กองทุนลงทุนในหรือมี ไว้โดยแยกตามป ระเภททรัพย์สิน  คื อ

อสงัหารมิทรพัย ์สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พนัธบตัรรฐับาล หุน้กูท้ั่วไป ตั๋วเงินทั่ วไป ตั๋วแลกเงิน
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอา้งอิงกับสินคา้หรือตวัแปร เงินฝาก บตัรเงิน
ฝากทั่วไป บตัรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอา้งอิงกับสินคา้หรือตวั
แปร เป็นตน้ พรอ้มทั้งมูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์นตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม พรอ้ม
อตัราส่วนต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี 

(2) รายละเอียดเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนทกุรายการโดยแยกตามรายอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งจะ
ระบสุาระส าคญัอย่างนอ้ยเก่ียวกับชื่อ ท่ีตัง้ ลกัษณะ ประเภทการใชง้าน ขนาดพืน้ที่ อายุการเช่า
หรือไดสิ้ทธิ ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสดุ รายได้
รายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และภาระผกูพนัต่างๆ เป็นตน้ 

(3) รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละรายการ
ในรอบปีบญัชีโดยระบสุาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์และ
ผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัย ์แลว้แต่กรณี 

(ข) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นทั้ง 2 ราย เช่น วนัที่ท  าการประเมินค่า 
ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่า วิธีที่ใชใ้นการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่า
ทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

(ค) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า              
อสงัหารมิทรพัย ์

(4) รายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละรายการ
ในรอบปีบญัชีซึ่งตอ้งระบสุาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
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(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่จ  าหน่ายอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์และ
ผูร้บัโอนอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(ข) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินค่าก่อนการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทประเมนิค่าทรพัยสิ์นทัง้ 2 ราย เช่น วนัท่ีท าการประเมินคา่ 
ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่า วิธีที่ใชใ้นการประเมินคา่ ชื่อบรษิัทประเมินคา่
ทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

(ค) ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์
และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) ราคาที่ไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่จ  าหน่าย 

(5) รายงานของบริษัทจัดการที่ แสดงถึ งภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุและแนวโนม้ของธุรกิจดงักล่าว 

(6) งบดลุ และงบก าไรขาดทนุท่ีไดร้บัการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี 

(7) ค่าใชจ้่ายที่บริษัทจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผูซ้ือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมซึ่ง
ตอ้งมีรายละเอียดตามแบบที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(8) ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชนเ์ก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา 

(9) ขอ้มลูการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

(10) ชื่อและที่อยู่ของที่ปรกึษาและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุทกุราย (ถา้มี) 

(11) รายการอื่นใดตามที่กฎหมายส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 
 
27.2 รายงานการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุน 

บรษิัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการซือ้ เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย โอนหรือรบั
โอนกรรมสิทธ์ิและ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนบัแต่วนัที่ซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนหรือรบัโอนกรรมสิทธ์ิและหรือสิทธิ
การเช่านั้น รวมทั้งจัดใหม้ีขอ้มลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและส านกังานใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้ เช่า หรือจ าหน่ายหรือโอน
สิทธิการเช่านั้น  เพื่ อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญตาม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทนุไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ล้ว บรษิัท
จัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในวันท าการถัดจากวันที่ซือ้ เช่า หรือจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเ ช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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27.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยท์ียั่งสร้างไม่เสร็จ 
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่ยงัก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จ บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานความ
คืบหนา้ของการก่อสรา้งทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที่ลงทุนจนกว่าการก่อสรา้งดงักล่าวจะแลว้
เสร็จ และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบระยะเวลา 6 เดือน
ดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเปิดเผยความคืบหนา้ผ่านทางเว็บไซต ์(website) ของบรษิัทจดัการดว้ย 
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28. การประเมินค่าทรัพยส์ินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพยส์ิน 
 

28.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 2 ราย เพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดงัต่อไปนี ้
(1) ก่อนที่จะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(2) ก่อนท่ีจะจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
 

28.2 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 1 ราย เพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดงัต่อไปนี ้
(1) ทุก  2 ปีนับแต่ วันที่ มี การประเมินค่ า เพื่ อ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ สิท ธิการเช่ า

อสงัหารมิทรพัย ์

(2) ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตกุารณห์รือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อนัมีผลกระทบต่อมลูค่า
อสังหาริมทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัท
จดัการไดร้บัแจง้จากผูด้แูลผลประโยชน ์

 
28.3 บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นจ านวน 1 รายเพื่อท าการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 

ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าครัง้ล่าสดุไปแลว้ 
 
28.4 ในการแต่งตัง้บรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า บรษิัท

จดัการจะไม่แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครัง้ 
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29. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุน 
 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 30 มิถนุายน 2552 
 
 

30. สิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

30.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนรวมทัง้กลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรรผลก าไรใน
รูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีระบุไวใ้นโครงการนีเ้ฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนที่
ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีที่เขา้ขอ้ยกเว้นตาม
ขอ้ 20 
 

30.2 สิทธิในการลงมติในกรณีต่างๆ  
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ทั้งนี ้ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใน
เรื่องใดๆ บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดๆ ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ  
 
(1)  การลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน หรือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 
โครงการจดัการกองทนุ หรือแกไ้ขวิธีการจดัการนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกระท าตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที่ก าหนดในโครงการนี ้

 
(2)  การลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในการลงมติเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน ตามวิธีการตามที่ก าหนดไว้
ในขอ้ 21 
 

(3) การลงมติเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ เงื่อนไข และรายละเอียด ในการแต่งตั้งหรือ  
ถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถ้ามี) ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเก่ียวกับการพิจารณา และอนุมัติ เงื่อนไขและรายละเอียด ใน
การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไวใ้นสัญญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 31.3 
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(4) การลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการกองทุนรวม หรือการแต่งตั้งหรือถอด
ถอนคณะกรรมการลงทุน หรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการด าเนินการก่อสร้าง 
การพัฒนาศักยภาพในทรัพยส์ินทีล่งทุน หรือในกรณีทีมี่การลงทุนในทรัพยส์ินชิน้ใหม่ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเก่ียวกับการแต่งตัง้หรือถอดถอนผูจ้ดัการกองทุนรวม หรือการ
แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการลงทุนหรือการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงการด าเนินการ
ก่อสรา้ง การพัฒนาศักยภาพในทรพัยสิ์นที่ลงทุน หรือในกรณีที่มีการลงทุนในทรพัยสิ์นชิน้ใหม่ 
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 31.3 

30.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลิกโครงการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช  าระบัญชีที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบัญชี โดยด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
ระบไุวใ้นโครงการนี ้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการใหผู้ช้  าระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเท่านัน้  
 

30.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  1) พลเมือง
สหรฐัอเมริกา หรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่ง
จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของ
รฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่ง
เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้1 –4 
 
ดงันัน้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจ าหน่ายใหก้บัหรือเพื่อประโยชนก์บัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทนุ” บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะ
ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุนได้ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดๆ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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30.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ  

 
30.5.1 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือมีการลดจ านวนเงนิทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีสิทธิได้รบัเงินคืนเมื่อมีการลดจ านวนเงินทุนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ 
 

30.5.2 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีบรษิัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 

30.6 ข้อสงวนสิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี ้ในกรณีที่มติดังกล่าวหรือการด าเนินการใดๆ ตามมติของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณในการจัดการ
กองทุน หรือจะท าใหก้องทุนไดร้บัความเสียหาย หรือเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องกองทุนหรือท าให ้
หรืออาจท าใหก้องทนุผิดสญัญาใดๆ ที่กองทนุมีกบับคุคลภายนอก     
 

31. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
31.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือ

ค าสั่ง  
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการ

จดัการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดม้ีการเปล่ียนแปลง แกไ้ข ประกาศก าหนด 
เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบตัิ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว จะตอ้งเป็นไป
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
31.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ  

หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อ
กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแกไ้ขเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทนุของกองทุนรวม เป็นตน้ โดยหากมิไดก้ระท าโดยมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
โครงการจดัการกองทนุรวม ก็จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในกรณีเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 24 “สิทธิ หนา้ที่ และความ
รับผิดชอบของ บ ริษั ทจัดการ ผู ้ดู แลผลประโยชน์  ที่ป รึกษาของกองทุนรวม และผู้บ ริหาร 
อสังหาริมทรัพย์” หรือเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ ายตามข้อ 25 “ค่าธรรมเนียมและ    
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม เรื่อง
ดังกล่าวจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ตวัแทน ท่ีปรกึษา หรือผูอ้ื่นที่ใหบ้ริการแก่กองทุนรวม (แลว้แต่กรณี) หลงัจากนัน้ตอ้งผ่านความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยโดยมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ โดยการประชมุที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดย
การเวียนลงนามในมติที่ท  าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือโดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

  
 ทัง้นี ้การด าเนินการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และ/

หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขดัต่อประโยชนข์องกองทนุรวม 
 

ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุนรวม ไดก้ระท าโดยมีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข  
 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน
ทกุรายและตลาดหลกัทรพัย ์(ภายใน 10 วนัท าการ) และจะประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 
ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวนัที่ไดม้ีมติ
แกไ้ข แลว้แต่กรณี 

  
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ใหส้ามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึ่ง บรษิัทจดัการสงวนสิทธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto 
right) ส าหรบัการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ท่ีขดัต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ หรือไดร้บัความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชนข์อง
กองทุนรวมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สญัญาของ
กองทนุรวม 
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31.3 เงือ่นไขเพิ่มเติมกรณีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการกองทุนจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ี
การจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุหรือมีหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ ในการด าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
1.  การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการกองทุนรวม หรือ การแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ    

ลงทุน หรือการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงการด าเนินการก่อสรา้ง การพัฒนาศักยภาพ ใน
ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ และในกรณีที่มีการลงทนุในทรพัยสิ์นชิน้ใหม่ ตอ้งจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อ
ขอมติ  ซึ่ งต้องได้รับมติ เสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา         
ประชุม หรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องไดร้ับมติเสียงข้างมากของผู้ถือ    
หน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุรายใดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษ ในเรื่องใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นับรวมจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุรายนัน้ๆ เป็น (1) จ านวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ 
(2) ฐานในการค านวณมติ 

2.  การพิจารณาและอนุมัติ  เงื่อนไขและรายละเอียด ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์(ถา้มี) ตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์อ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุรายใดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษ ในเรื่องใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นับรวมจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุรายนัน้ๆ เป็น (1) จ านวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ 
(2) ฐานในการค านวณมติ 

3.        บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ต่อเมื่อไดร้บัมติโดยเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียน
ลงนามในมติที่ท  าขึน้เป็นลายลกัษณอ์ักษร หรือโดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 
ทัง้นี ้กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคแรก 
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดม้ีมติให้
แกไ้ข 
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4.       บริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการดังกล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน
ทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดม้ีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้แต่กรณี 

 

32. การเลิกโครงการจัดการกองทุน 

กองทนุจะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
 
32.1 จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 ราย ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบเหตดุงักล่าว 
 
32.2 จ านวนเงินทนุจดทะเบียนลดลงต ่ากวา่ 500 ลา้นบาท เมื่อค านวณจากมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ โดย

ให้เลิกกองทุนรวมภายในวันท าการถัดไป เว้นแต่ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

 
32.3 บริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหารมิทรพัยท์ี่ระบุไวใ้นโครงการได ้

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทนุเพิ่มเติมนัน้ได ้โดยบรษิัทไดด้  าเนินการลดเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทุนโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดย
ค านวณตามสดัส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
และผลประโยชนใ์ด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุ แลว้ 

 

32.4 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษิัทจดัการเลิกกองทนุ เนื่องจาก 

(1) บริษัทจัดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ ขัดหรือแย้งกับข้อก า หนดตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 (รวมทัง้ที่แกไ้ขหรือเพิ่มเติมต่อไป) โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน หรือ 

(2) บริษัทจัดการมีการเสนอขาย จ าหน่ายและจัดสรรหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานในเรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไป หรือผูจ้องซือ้
หรือเจา้ของผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หรือขอ้ก าหนดของส านักงานในเรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียน 

(3) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว์่าบรษิัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็น
หรือตกลงกับบุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของ
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บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ  

(4) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่ อการแสวงหาประโยชน์จากการ       
ลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ   หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการ             

ทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่ งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งท าการไม่
สามารถชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐานได ้หรือ ชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูนห์รือท าให้
เชื่อไดว้่าการจัดตั้งกองทุนเป็นการจดัตัง้กองทุนที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปอย่าง
แท้จริง หรือไม่สามารถท าการแก้ไข  หรือด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ ส  านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อใหก้องทนุมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปอย่างแทจ้ริง
ได ้     

(5) กระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ 
 

32.5 เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุ 

 
32.6 เมื่อครบก าหนดอายโุครงการ (ถา้มี) 

. 
เงือ่นไขเพิ่มเติมการเลิกโครงการ 
เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตใุหผู้จ้ดัการกองทนุเห็นสมควรใหม้ีการเลิกกองทนุ เช่น กองทุนขาดสภาพคล่องและไม่
สามารถเพิ่มเงินทุนไดต้ามจ านวนที่ตอ้งการ กองทุนไม่สามารถด ารงสัดส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตน้ 
 
 

33. การด าเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุน 

ในกรณีที่มีการก าหนดอายุโครงการของกองทุนรวม เมื่อจะเลิกกองทุน ให้บริษั ทจัดการด าเนินการจ าหน่าย
อสังหาริมทรพัยข์องกองทุนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนครบก าหนดอายุโครงการ โดยวิธีการเปิดเผยและใหโ้อกาสผู้ที่
ประสงคจ์ะรบัโอนอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างเสมอภาคกัน ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่อาจจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยโ์ดยวิธี
ดังกล่าวไดก้่อน 6 เดือนก่อนครบก าหนดอายุโครงการหรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่าราคาที่จะไดจ้ากการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพยโ์ดยวิธีดังกล่าวไม่เหมาะสม บริษัทจะขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อด าเนินการ
จ าหน่ายโดยวิธีอื่น  
 
ทั้งนี ้ เมื่อเลิกกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช  าระบัญชีที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็น 
ผูช้  าระบญัชีเพื่อท าหนา้ที่จ  าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุน ช าระภาระหนีสิ้นของกองทุน รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
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ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตาม 
สมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบญัชีเสร็จสิน้ ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อช าระบญัชีเสรจ็สิน้แลว้ผูช้  าระบญัชีจะขอจดทะเบียน
เลิกกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.และหากปรากฏว่ามีทรพัยสิ์นคงคา้งอยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
34. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

 
มี 
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งอนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได ้ 

 
 
35. การด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุน 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ และการท าประกนัภยัความรบัผิดของบรษิัทจดัการ บรษิัท
จัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุนแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติโดยมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบรษิัท
จดัการรูห้รืออาจรูถ้ึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการอาจขอใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการ
รายใหม่จะตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้เนื่องจากการเปล่ียน
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุต่อไป 

 
 
36. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ีการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
 



 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่                                                                                                                   หนา้ 108        
  

37. อื่น ๆ 

ตลาดรองการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
ในเบือ้งตน้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ งประเทศ
ไทย ทัง้นี ้หากมีตลาดรองอื่นท่ีสามารถรองรบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พิ่มเติมนอกเหนือจากการซือ้ขาย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดรองดงักล่าว โดยการด าเนินการน าหน่วยลงทนุไปจดทะเบียนและการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านตลาด
รองดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหลักทรพัย ์และ/หรือกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งของตลาดรอง
นัน้ๆ ดงักล่าว 
 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) 
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการคา้หลกัทรพัย ์หรือ
บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการคา้หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุนใหเ้ป็นผูด้แูล
สภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อท าหนา้ที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อรกัษาสภาพคล่องของ
หน่วยลงทนุของกองทนุได ้ 
 
การรับผลประโยชนต์อบแทน เน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อันเนื่องจากการใชบ้ริการของ
บคุคลดงักล่าวในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเก่ียวกับบทบาท 

โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็น  
เพื่อใหก้องทนุไดร้บัประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning) 

 
ในการจัดสรรผลประโยชนใ์หแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บรษิัทจดัการตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี 

 
(3)       เป็นการรบัประโยชนท์ี่ผูใ้หบ้ริการจดัใหแ้ก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ดท้ี่บริษัท
จดัการ   
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การควบรวมกองทนุ 
 
ในการควบรวมกองทนุ บรษิัทจดัการจะสามารถกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้
 
(1) ไดร้บัมติเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุแต่ละ

กองทนุที่จะควบรวมกองทนุดงักล่าว 
 
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุแต่ละกองทนุท่ีจะควบรวมกองทนุออกเสียงนอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุหรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุแต่ไม่ไดม้ติโดยเสียงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่ง
เกินกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการอาจด าเนินการขอมติครัง้ใหม่
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสือแจง้มตจิากผูถื้อ
หน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และไดร้บัมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทนุท่ีจะควบรวมกองทนุ 

  
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหสิ้ทธิในการออกจากกองทนุก่อนวนัท่ีการควบรวม
กองทนุแลว้เสรจ็ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุไดม้อบหมายใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุใหม่หรือกองทนุท่ีรบัโอนได ้
 
บรษิัทจดัการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทนุและการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทนุ (ถา้ม)ี ตลอดจนสิทธิ
และก าหนดเวลาในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเดมิหรือกองทนุท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
(1) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายของกองทนุท่ีจะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือ พรอ้มสรุปสาระส าคญัของ

โครงการจดัการกองทนุใหม่หรือกองทนุท่ีรบัโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเริม่ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
และสถานท่ีติดต่อเพื่อสอบถามหรือรบัขอ้มลูเพิ่มเติม 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีมีจ าหน่ายแพรห่ลายในทอ้งถิ่นอย่างนอ้ย 2 ฉบบัเป็นเวลา 2 วนัตดิต่อกนั 
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ภาคผนวก 
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เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลทั่วไปของเกาะยาวน้อย 
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เกาะยาวน้อย 

ขอ้มลูทั่วไป 

เกาะยาวนอ้ย ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา อ าเภอเกาะยาว มีพืน้ท่ี 147.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เกาะ 
มี 3 ต าบลคือ เกาะยาวนอ้ย , เกาะยาวใหญ่ , พรุใน (เกาะยาวใหญ่ และพรุในอยู่บนเกาะเดียวกนั) อ าเภอเกาะยาว มีจ านวน
ประชากร 15,000 คน , 18 หมู่บา้น , 3,100 หลังคาเรือน (ขอ้มูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2546) ในส่วนของต าบลเกาะยาวนอ้ย 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิน้ 3,349 คน แยกเป็นชาย 1,694 คน หญิง 1,655 คน มีความ
หนาแน่นเฉล่ีย 72.08 คน/ตารางกิโลเมตร มีอาชีพ ประมง คา้ขาย และบรกิาร ส่วนมากนบัถือศาสนาอิสลาม   

ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะสมบูรณม์ีไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์เขา้ถึงทุกหมู่บา้น ในเขต ต.เกาะยาวนอ้ยรวม 7 หมู่บา้น 
และในต าบลเกาะยาวนอ้ยมีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 แห่งโรงพยาบาลของรฐัขนาด 10 เตียง 1 
แห่ง (อยู่ระหว่างด าเนินการขยายเป็น 30 เตียง) แพทย ์2 คน พยาบาล 22 คน  

ที่ตัง้ของเกาะยาวนอ้ย 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ่าวพงังา น่านน า้ จ.กระบ่ี 
ทิศใต ้ตดิต่อกบั ทะเลอนัดามนั 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั หมู่เกาะ และน่านน า้ จ.กระบี ่
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั น่านน า้ จ.ภเูก็ต  

สถานท่ีท่องเที่ยว 

บนเกาะยาวจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นแหล่งบันเทิง แต่สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะจะเป็นสถานที่เที่ยวแบบ
ธรรมชาติ เพราะว่ามีทรพัยากรธรรมชาติมากมายเช่น ป่าชายเลน 1,300 ไร ่ปะการงั 1,400 ไร ่พืน้ท่ีหญา้ทะเล 1,360 ตาราง
กิโลเมตร อีกทัง้หมู่เกาะที่นี่มีความสวยงาม มีเกาะเล็กเกาะนอ้ย รอบๆ เกาะยาวนอ้ย และเกาะยาวใหญ่นบัรอ้ยเกาะ ซึ่งเป็น
ทิวทศันท์ี่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเกาะยาวนอ้ย นอกจากนีก้ารท่ีอยู่ใกลก้บัเกาะต่างๆยงัเป็นทางเลือกใหก้บันกัท่องเที่ยวที่
ชอบการด าน า้ดปูะการงัเป็นอย่างยิ่ง  

ชายหาดและท่ีท่องเที่ยวธรรมชาติที่เกาะยาวนอ้ย 
หาดป่าทราย : หาดแรกของชายหาดฝ่ังตะวนัออก เป็นสถานท่ีเหมาะแกก่ารเล่นน า้ ห่างจากท่าเรอืประมาณ 8 กิโลเมตร  

หาดคลองจาก : เดินถดัจากหาดป่าทราย เป็นหาดที่อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบั Evason Hideaway & Six Senses Spa at 
Yao Noi เป็นหาดที่ขึน้ชื่อวา่สวยที่สดุบนเกาะยาวนอ้ย เพราะอยูใ่นบรเิวณที่สามารถเห็นวิวในลกัษณะพาโนรามาของ เกาะ
หอ้ง เกาะละดิง เกาะผกัเบีย้และเกาะเล็กเกาะนอ้ยอีกมากมาย  

หาดท่าเขา : ตัง้อยู่ถดัจากหาดคลองจากประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว หมู่บา้นชาวประมงและท่าเทียบเรือไป
กระบี ่ 

หาดโล๊ะหา : เป็นหาดทราย ที่อยูท่างตอนเหนือสดุของเกาะยาวนอ้ย ห่างจากตวัอ าเภอ 10 กิโลเมตร การเดินทางค่อนขา้ง
ล าบาก เหมาะส าหรบัป่ันจกัรยานเสือภเูขา เพราะเป็นเสน้ทางผ่านสวนยางพารา ทึบ อากาศเย็นสบาย 
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อ่าวตน้โพธ์ิ เป็นท่ีตัง้ของ ตน้โพธิที่ใหญ่ที่สดุในภาคใต ้ขนาด 30 คนโอบ 

  

การเดินทางไปเกาะยาวนอ้ย 
จงัหวดัภูเก็ต เทีย่วไป มีเรือออกจากท่าเรือบางโรง ต าบลป่าคลอก-เกาะยาวนอ้ย (ท่าเรือสขุาภิบาล) เวลา 11.00 น. 12.00 
น. 13.00 น. 14.30 น. และ 17.00 น. เที่ยวกลบั เรือออกจากเกาะยาวนอ้ย-ทา่เรือบางโรง เวลา 07.00 น. และ 07.30 น. 
อตัราคา่เรือคนละ 100 บาท/เที่ยว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที  
จงัหวดักระบี ่เทีย่วไปจากทา่เรือท่าเลน-เกาะยาวนอ้ย มเีรือออกวนัละ 3 เที่ยว เวลา 12.00 น. 13.00 น.(เรือจอดท่าเรือท่าเขา) 
และ 15.00 น. (เรอืจอดทา่เรือมาเนาะห)์ เที่ยวกลบั จากเกาะยาวนอ้ย -ท่าเรือท่าเลน มเีรือเมลว์นัละ 2 เที่ยว เวลา 07.30 น.  
(เรือจอดท่าเรือท่าเขา) และเวลา 08.30 น.(เรือจอดท่าเรือมาเนาะห)์ ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที ค่าเรือเที่ยวละ 50 บาท   
และจากทา่เรือท่าเลนนกัท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวมาขึน้รถโดยสารประจ าทางที่สถานีขนส่งกระบี่ ใชเ้วลาเดินทาง 1 
ชั่วโมง  คา่โดยสารคนละ 30 บาท  
จงัหวดัพงังา เทีย่วไป จากทา่เรือท่าด่านศลุกากร-เกาะยาวนอ้ย (ท่าเรือมาเนาะหห์รือท่าเรือสขุาภิบาล ขึน้อยู่กบัน า้ขึน้น า้ลง) 
มีเรือออกวนัละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น. เที่ยวกลบั จากเกาะยาวนอ้ย-ท่าเรือท่าด่านศลุกากร มเีรือออกเวลา 07.00 น. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง คา่โดยสารคนละ 80 บาท  
 
 
ที่มา : เวปไซด ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) เกาะยาวนอ้ย 
 www.thaitambon.com,  www.kohyaonoi.or.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.thaitambon.com/
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รูปแผนทีเ่กาะยาวน้อย 

 

แผนท่ีไดร้บัความเอือ้เฟ้ือจาก นิตยสาร Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007 

ที่ตัง้ โครงการ ซิกสเ์ซน้ส ์
ยาวนอ้ย 
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ข้อมูลบริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพทิัลลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากัด  

(“เอสแอลเอช”)  
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บริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากัด  (เอสแอลเอช)  เป็นบริษัทในเครือของ Pegasus 
Capital  Advisors LP ซึ่งเป็นผูจ้ัดการกองทุน Private Equity ในประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเขา้มาซือ้สัญญาการบริหาร 
โรงแรมและสปา ของซิกสเ์ซน้ส ์ทั่วโลก รวมทัง้โรงแรม ซิกสเ์ซน้สท์ี่เกาะยาวนอ้ยดว้ย ซึ่งการนี ้Pegasus Capital Advisors 
LP มีนโยบายที่จะรกัษากลุ่มผูบ้รหิารเดิมของโรงแรม ซิกสเ์ซน้ส ์ยาวนอ้ย รวมทัง้พนกังานของโรงแรมส่วนใหญ่ เพื่อบริหาร
โรงแรมต่อไป ซึ่งจะท าใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการโรงแรม ซึ่งบรษิัทจดัการเห็นว่าผลประกอบการของโรงแรมมี
แนวโนม้ที่จะดีขึน้กว่าเดิม  

 
กองทุนที่ Pegasus Capital Advisors LP บริหารเป็นกองทุน Private Equity ที่มีการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง                  

ในอตุสาหกรรมต่างๆ  ตัง้แต่ปี 2538  นอกจากเป็นผูล้งทุนแลว้ Pegasus Capital Advisors LP สรา้งสรรคก์ลยทุธท์างธุรกิจ
ใหก้ับกิจการที่เขา้ไปลงทุน  โดย Pegasus Capital Advisors LP จะร่วมมือกับทีมบริหารของบริษัทเพื่อสรา้งมลูค่าพืน้ฐาน
ของบริษัทที่ลงทุนโดยมุ่งเน้นในด้านการขยายธุรกิจ และ สรา้งความเติบโตในระยะยาว  โดยไม่ได้เน้นปรับปรุงเฉพาะ 
โครงสรา้งทางการเงิน แต่เพียงอย่างเดียว  ทัง้นี ้ปัจจุบนั Pegasus Capital Advisors LP มีเงินลงทุนประมาณ 2.5 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ ผ่านกองทุน Private Equity จ านวน 5 กองทุนที่ลงทุนธุรกิจหลายประเภท เช่นกลุ่มพลังงาน , กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์, กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และ อื่นๆ (รายละเอียดสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่  www.pclap.com) 
Pegasus Capital Advisors LP จึงอยู่ในสถานะที่สามารถจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ เอสแอลเอช เพื่อใหส้ามารถ
ป ฏิ บั ติ ต า ม สัญ ญ า เช่ า ได้ แ ล ะ ด า เนิ น กิ จ ก า ร โร ง แ รม  ซิ ก ส์ เซ้น ส์  ย า ว น้ อ ย  ได้ อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
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สภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทีย่วในจังหวัดพังงา กระบีแ่ละภูเก็ต  
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 สภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทีย่วในจังหวดัพังงา กระบี่และภูเก็ต 
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สถานการณก์ารเดินทางท่องเที่ยวจงัหวดัพงังา กระบี่และภเูก็ตมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด ทัง้นี ้เพราะ
จงัหวดัทั้ง 3 จงัหวดัอุดมไปดว้ยทรพัยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเล  โดยเฉพาะน า้ทะเลและหาดทรายที่สะอาดและ
ความสวยงามของโลกใตท้ะเล รวมทัง้อุทยานแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆมากมายเช่น เกาะยาว
นอ้ย อ่าวพงังา  ถ า้ลอด  เขาพิงกัน เขาตะป ูเกาะสิมิลนั เกาะพีพี เกาะไมท้่อน เขาหลกั อนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สรา้ง
ความประทับใจและดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยเสริม
อย่างเช่น การเปิดบริการสายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost Airline) ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวทัง้ 3 จงัหวดัเพิ่มขึน้ทุกปี ส าหรบัในปี 2549 กระแสการเดินทางท่องเที่ยวยงัคงขยายตวัรอ้ยละ 66.42 โดยที่มี
จ านวนผูม้าเยี่ยมเยือนทัง้สิน้ 7.25 ลา้นคน ซึ่งสงูกว่าปี 2548 ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนทัง้สิน้ 4.35 ลา้นคน แต่ยงัคงต ่ากว่าก่อน
ช่วงที่จะเกิดคล่ืนสึนามิในปี 2547 ท่ีมีจ านวนผูม้าเยี่ยมเยือนทัง้สิน้ 9.48 ลา้นคน โดยตลาดหลกัยงัคงเป็นผูเ้ยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศที่มีอตัราเพิ่มขึน้จาก 1.79 ลา้นคนในปี 2548 เป็น 4.24 ลา้นคนในปี 2549 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 136.94  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวีเดนและอังกฤษที่จะมาท่องเที่ยวในช่วง
พฤศจิกายนถึงเมษายนและมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเป็นอันดับสอง โดยมีนักท่องเที่ยวจากญ่ีปุ่ น จีนและเกาหลีเป็น
นกัท่องเที่ยวกลุ่มหลกั โดยนกัท่องเที่ยวจากเอเชียจะมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยจงัหวดัที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากที่สดุคือ  จงัหวดัภเูก็ต รองลงมาคือกระบี่ และพงังาเป็นอนัดบัท่ี สาม 

 ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ านักเฉล่ีย 3.28 ถึง 4.93 วัน โดยผู้ที่มาเยี่ยม เยือน
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 80,000 ดอลลารส์หรฐัต่อปี   
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ผูเ้ยยีมเยอืนตามสญัชาติ
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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ระดบัรายไดข้องผูเ้ย ีย่มเยอืนชาวตา่งชาตปีิ 2549

        ,  

1,009,229

        ,  

1,026,374

        ,  

817,577

        ,  

873,546

        ,  

170,308        ,

  346,674

   ่ก     20,000 USD/ปี 20,001 – 40,000 USD/ ปี

40,001 – 60,000 USD/ ปี 60,001 – 80,000 USD/ ปี

80,001 – 100,000 USD/ ปี ส ูก    100,000 USD/ ปี
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ในดา้นสถานการณก์ารพกัแรม พบว่า  จ านวนหอ้งพกัเพิ่มขึน้เป็น49,704 หอ้งเมื่อเทียบกับปี2548   ท่ีมีจ านวนหอ้งพัก
จ านวน  43,976  หอ้ง  คิดเป็นรอ้ยละ 13.02 และมีอัตราการเขา้พักเฉล่ียทัง้ปีรอ้ยละ  56.21   เพิ่มขึน้จากปี2548 ที่มี
อตัราการเขา้พักเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ  32.32 และใกลเ้คียงกับปี 2547 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเกิดสนึามิที่มีอตัราการเขา้พกั
รอ้ยละ 59.99 

จ านวนหอ้งพกัและ อตัราการเขา้พกัของโรงแรมในกระบี ่พงังาและภเูก็ต
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน  
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สรุปรายงานของผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์ 
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