บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
Luxury Real Estate Investment Fund (LUXF)

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
Luxury Real Estate Investment Fund
(LUXF)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
“การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่า
หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี ้ รายได้หลักของกองทุนรวมนีจ้ ะขึน้ อยู่กับรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพ
ธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ศึกษาปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน”
บริษั ท จั ด การมี วัต ถุ ป ระสงค์ท่ี จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์กั บ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา หรือผูม้ ีถ่นิ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริก า รวมถึงสาขาของนิ ติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุ นของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับ
ชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึ งผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ดั การที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ1 – 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
“ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และ
เมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน”

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

0

ชื่อบริษทั จัดกำร
ทีอ่ ยู่บริษทั จัดกำร

1.

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800
Website : www.eastspring.co.th
Email : contactus.th@eastspring.com

ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

2.

:
:

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ประเภทโครงการ

โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่
Luxury Real Estate Investment Fund
LUXF
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาหนด
อสังหาริมทรัพย์ ที่จะซือ้ หรือเช่าไว้เป็ นการแน่นอนที่มีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเป็ นการทั่วไป ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยบริษั ทจัดการจะยื่นค าขอต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื่อขอให้รบั หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
30 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
ลักษณะโครงการ
ระบุเฉพาะเจาะจง
อายุโครงการ
ไม่กาหนดอายุโครงการ
วันที่ท่ไี ด้รบั อนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการ 24 เมษายน 2551
กองทุนรวม

จำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำทีต่ รำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนที่
เสนอขำย และมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรจองซือ้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

จานวนเงินทุนของโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุน
ประเภทของหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

2.6

มูลค่าขัน้ ต่าของการจองซือ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

1,965,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาท)
9.80 บาท (เก้าบาทแปดสิบสตางค์)
196,500,000 หน่วย (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนหน่วย)
ระบุช่ือผูถ้ ือ
10.00 บาท (สิ บ บาท) บวกด้ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
10,000.00 บาท หรือ 1,000 หน่วย (หนึ่งหมื่นบาทหรือหนึ่งพัน
หน่วย) และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000.00 บาท หรือ 100 หน่วย
(หนึ่งพันบาทหรือหนึ่งร้อยหน่วย)
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3.

วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และรำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่ อระดมเงิน ทุนจากนัก ลงทุน ทั่วไป ทั้งที่ เป็ นบุค คลธรรมดาและนิ ติบุค คลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
กองทุนจะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุน
ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะ
โรงแรมหรือการนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เ ช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผูป้ ระกอบการนาอสังหาริมทรัพย์ออกหา
ประโยชน์ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดาเนินการก่ อสร้าง และ/หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดาเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ
เช่น ใบอนุญาตเปิ ดโรงแรม (ในกรณีท่กี ฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือดาเนินการอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/
หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด

3.2

รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน
ในการลงทุน ครัง้ แรกกองทุน จะท าการลงทุน โดยซือ้ ทรัพ ย์สิน ที่ ลงทุน (ตามค านิ ย ามที่ ก าหนดไว้ใน
โครงการ) ที่ บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการดาเนินกิจการโครงการ
ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย อยู่ในปั จจุบนั และจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าแก่บริษัท
อี.เอช.วาย จากัด (เป็ นบริษัทที่ถือหุน้ โดยบริษัท โรงแรมป่ าเกาะ จากัด ประมาณร้อยละ 99) เพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พกั เป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุ
สัญ ญาออกไปอี ก 2 ปี หลัง จากนั้น จะมี ก ารต่ อ อายุสัญ ญาเช่ า อี ก ครัง้ ละ 3 ปี จ านวน 5 ครั้ง ทั้ง นี ้
หลังจากครบ 20 ปี แล้ว หากกองทุนมีความประสงค์จะให้อีเอชวาย ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะ
ดาเนินการเจรจาให้ อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครัง้ ละ 3 ปี โดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน
จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่ าเกาะ เรื่องการปฏิบตั ิหน้าที่ของป่ าเกาะ และ อีเอ
ชวายตามสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระทาการที่เกี่ยวข้อง และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้
มีคาพิพากษาและคาบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวม
และป่ าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และบริษัท
จัดการจะดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายอื่นมาแทนต่อไป
ภายหลังจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มคี าพิพากษาและคาบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่ าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนรวมได้จดั ให้มีการยื่น
เสนอราคาซื ้อ หรื อ เช่ า ทรัพ ย์สิ น ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ซึ่ ง การด าเนิ น การดั ง กล่ า วสิ ้น สุ ด ในวั น ที่ 23
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พฤษภาคม 2555 บริษัทจัดการจึงได้นารายชื่อผูช้ นะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินและเงื่อนไขในการเช่า
ทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มีม ติอนุมัติให้กองทุนรวมเข้าทาสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิล้
ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จากัด (“เอสแอลเอช”) ในการดาเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อย เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พกั เป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่ า 3 ปี โดย
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครัง้ ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้ โดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน
4. กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมทีจ่ ะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนที่ตอ้ งการลงทุนในระยะยาวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจาใน
รูปเงินปั นผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
5. กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ใดและมี
รำยละเอียดของอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวเป็ นอย่ำงไร
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้
5.1 อสังหำริมทรัพย์ทลี่ งทุน
กองทุนได้ซอื้ และรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหำริมทรัพย์ทลี่ งทุนซึ่งใช้ในโครงกำร ซิกส์เซ้นส์ ยำวน้อย ซึ่ง
ประกอบด้วย
(ก) ที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ และส่วนควบของที่ดิน
ดังกล่าว เช่น ท่อประปา ท่อนา้ เสีย เป็ นต้น ทัง้ นี ้ รายละเอียดของโฉนดและหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (นส.3
ก) ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมีรายละเอียดดังนี ้
โฉนด
เลขที่
2881

เลขที่ดิน

หน้าสารวจ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

2

1726

เกาะยาวน้อย

เกาะยาว

นส.3 ก.
เลขที่
1133
1910
1911

เลขที่ดิน

หน้าสารวจ

ตาบล

อาเภอ

พังงา
รวม
จังหวัด

20
59
60

4725 III 85
4725 III 85
4725 III 85

เกาะยาวน้อย
เกาะยาวน้อย
เกาะยาวน้อย

เกาะยาว
เกาะยาว
เกาะยาว
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พังงา
พังงา
พังงา
รวม
รวมทัง้ หมด

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
60-0-32.6
60-0-32.6
เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
00-3-85
10-3-18
8-0-38
19-3-41
79-3-73.6
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ทัง้ นี ้ ป่ าเกาะตกลงจะจัดการให้เอกสารสิทธิ์ท่ดี ินที่จะซือ้ ส่วนที่เหลือ 3 ฉบับ เปลี่ยนจาก นส.3ก.เป็ นโฉนดที่ดินโดย
สมบูรณ์และมีผลถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้ โดยป่ าเกาะตก
ลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวทัง้ หมดเพียง ผูเ้ ดียว โดยกองทุนรวมในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์จะให้ความร่วมมือกับป่ าเกาะในการใดๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวกองทุนรวมและป่ า
เกาะ จะทาการขอออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินส่วนที่เหลืออีก 3 แปลง หลังจากที่ตงั้ กองทุนรวม
หมายเหตุ: ในปั จ จุบัน น.ส.3ก ฉบับ เลขที่ 1910 และ 1911 จ านวนทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูก เปลี่ ย นเป็ น โฉนดที่ ดิ น
เรียบร้อยแล้ว และในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนรวมกับป่ าเกาะกองทุนรวม
ยินยอมให้หน้าที่ดงั กล่าวของป่ าเกาะระงับลง
(ข) อาคาร สิ่งปลูกสร้างใดๆ ทัง้ หมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงงานระบบต่างๆ และสิ่งติดตัง้
ตรึงตรา เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบบาบัดนา้ เสีย เป็ นต้น สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดังกล่าว ที่ใช้ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
(1) วิลล่าที่มีสระว่ายนา้ ส่วนตัว (Pool Villa) จานวน 56 หลัง แบ่งเป็ นประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa,
Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพื ้น ที่ ใช้ส อยมี ตั้งแต่ 161 ถึ ง 1,402
ตารางเมตร รวมเนือ้ ที่ประมาณ 13,090 ตารางเมตร
(2) อาคารบ้านพักคนงาน จานวน 10 หลัง อาคารส่วนบริหาร อาคารสานักงานและฝ่ ายวิศวกรรม ห้องซักรีด
รวมเนือ้ ที่ประมาณ 4,100 ตารางเมตร
(3) อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร สปา ห้องซาวน่า ห้องออก
กาลังกาย สนามเทนนิส ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และ เพลง รวมเนือ้ ที่ประมาณ 4,130 ตารางเมตร
ทัง้ นี ้ พืน้ ที่ดงั กล่าวให้รวมหมายถึง พืน้ ที่ระเบียง ทางเดินและสระว่ายนา้

5.2 สังหำริมทรัพย์ทลี่ งทุน
กองทุนจะซือ้ และรับโอนกรรมสิทธิ์สงั หาริมทรัพย์ท่ีลงทุน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ อาคารที่ พั ก เช่ น เตี ย ง ตู้เสื อ้ ผ้า ตู้เก็ บ ของ สุ ข ภัณ ฑ์ เครื่อ งเสี ย ง
เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ทีวี เครื่องเล่น DVD ตูแ้ ช่ไวน์ ตูเ้ ย็น และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ต่ า งๆ ที่ ใช้ในส่ ว นกลางของโครงการ ซิ ก ส์เซ้น ส์ ยาวน้อ ย เช่ น เตาปรุ งอาหาร เครื่อ งครัว เครื่อ งซัก รีด และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถกอล์ฟ เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่นๆ
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6. วิธีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเป็ นอย่ำงไร และนโยบำยกำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์เป็ นอย่ำงไร
6.1 ตามกาหนดเดิมของโครงการกองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท อี.
เอช.วาย จากัด เป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปอีก 2 ปี * หลังจากนัน้ จะมีการต่อ
อายุสัญญาเช่าอีกครัง้ ละ 3 ปี จานวน 5 ครัง้ เพื่อให้บริษัท อี.เอช.วาย จากัด นาทรัพย์สินที่ลงทุนไปใช้ในการดาเนิน
กิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยอีเอชวาย จะชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็ นรายเดือน โดยค่าเช่าจะ
แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือค่าเช่าคงที่ซ่งึ มีอตั รา 8 ล้านบาทต่อเดือน (โดยชาระเงินตามกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการ
ของผูเ้ ช่า โดยในกรณีท่ีมียอดค่าเช่าคงค้าง กองทุนรวมกาหนดให้ผเู้ ช่าตกลงและ/หรือป่ าเกาะ ชาระยอดค่าเช่าคงที่ คง
ค้างทุกครึง่ ปี บญ
ั ชีของกองทุนรวม สิน้ เดือน มิถนุ ายน และธันวาคม) และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งคิดคานวณค่าเช่าตามสูตรที่
คู่สัญ ญาร่วมกันกาหนดขึน้ (รายละเอีย ดปรากฏตามสรุ ป ข้อกาหนดและเงื่อ นไขที่สาคัญ บางส่วนของสัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สิน) ทั้งนี ้ บริษัท อี.เอช.วาย จากัด จะดาเนินการให้บริษัท สรรพสัมผัส จากัด (Sarppasamphat Limited) เป็ น
ผูบ้ ริหารโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไปเช่นเดิม ทัง้ นี ้ กองทุนรวมจะดาเนินการเจรจาให้ บริษัท อี.เอช.วาย จากัด
ให้คามั่นแก่กองทุนว่าจะต่อสัญญาเช่าอีก ครัง้ ละ 3 ปี จานวน 5 ครัง้ ทัง้ นี ้ หลังจากครบ 20 ปี แล้ว หากกองทุนมีความ
ประสงค์จะให้อีเอชวาย ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะดาเนินการเจรจาให้อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครัง้ ละ 3 ปี
โดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน
6.2 จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่ าเกาะ เรื่องการปฏิบตั ิหน้าที่ของป่ าเกาะ และ อีเอชวายตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระทาการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจึงได้ดาเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งตามมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนได้มีมติให้ปรับโครงสร้างการชาระหนีแ้ ละการเพิ่มเติมหลักประกัน โดยลดระยะเวลาสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ของบริษัท อี.เอช.วาย จากัด ให้มีผลสิ น้ สุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (วันสุดท้ายของรอบปี บัญชีท่ี 4 ของกองทุน)
และบริษัทจัดการจะดาเนินการหาผูเ้ ช่ ารายอื่นมาแทนต่อไป พร้อมกับยกเลิกโครงสร้างของค่าเช่า โดยบริษัท อี.เอช.
วาย จากัด ในฐานะผูเ้ ช่า และบริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด ในฐานะผู้รบั ประกันรายได้ ขั้นต่าของกองทุนตกลงจะ
จ่ายเงินชดเชยเพื่อให้กองทุนให้มีรายได้ขนั้ ต่าเพื่อจ่ายเงินปั นผล (รายได้ค่าเช่าหักด้วยค่าใช้จ่ายตามปกติของกองทุน)
ในอัตราร้อยละ 7 ในปี ท่ี 4 ซึ่งเป็ นปี สดุ ท้ายของการเช่าและสัญญาเช่าจะสิน้ สุดในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 มีผลให้การ
รับประกันรายได้ขนั้ ต่าของกองทุนรวมในปี ท่ี 5 ถูกยกเลิก และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคาพิพากษาและคาบังคับ
ให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่ าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมดั งกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้ สุด
ลงในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 และบริษัทจัดการจะดาเนินการหาผูเ้ ช่าและ/หรือผูซ้ ือ้ รายอื่นมาแทนต่อไป
6.3 ภายหลังจากศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้มีคาพิพากษาและคาบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญ ญาประนีประนอมยอม
ความกันระหว่างกองทุนรวมและป่ าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนรวมได้จดั ให้มีการยื่นเสนอราคาซือ้ หรือ
เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสิน้ สุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริษัทจัดการจึงได้นา
รายชื่อผูช้ นะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินและเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมตั ิให้กองทุนรวมเข้าทาสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพิทลั ลิตี (ไทยแลนด์) จากัด (“เอสแอลเอช”) ในการดาเนินกิจการโครงการ
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ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พกั เป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดย
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครัง้ ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้ ทัง้ นี ้ เอสแอลเอช จะนาทรัพย์สินที่ลงทุนไปใช้ในการ
ดาเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยเอสแอลเอช จะชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็ นรายเดือน โดยค่าเช่า
จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน โดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญา
เช่าที่จะได้ตกลงกัน
สรุปประเด็นและเนือ้ หาข้อเสนอและเงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับเอสแอลเอช
ค่ำเช่ำคงที:่
70 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี แรก จากนัน้ ค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึน้ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
(Fixed Lease จนกระทั่งสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า และรวมถึงการต่ออายุ โดยผูเ้ ช่าอาจจะแบ่งชาระค่าเช่าคงที่รายเดือน
Fee)
ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนโดยจะอ้างอิงตามฤดูกาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทุนรวมและผูเ้ ช่าจะ
ได้กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปี แต่ละปี
ค่ ำ เช่ ำ แ ป ร การคานวณค่าเช่าแปรผัน ที่กองทุนรวมจะได้รบั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณีดงั นี ้
ผัน:
กรณีท่ี 1: หาก”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตัง้ ต้น” (Split Start Amount)
(Variable
กองทุนรวมจะได้รบั ค่าเช่าแปรผัน 2 ส่วน โดยคานวณตามสูตรดังต่อไปนี ้
Rent)
ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 1 = ร้อยละ 100 ของ [“เงินแบ่งตัง้ ต้น” (Split Start Amount)
หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)]
ค่ าเช่ าแปรผั น ส่ ว นที่ 2 = ร้อยละ 80 ของ [”เงินคงเหลื อ ” (Residue Amount) หัก ด้ว ย
“เงินแบ่งตัง้ ต้น” (Split Start Amount)]
ทัง้ นี ้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ของ ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “เ งิ น แ บ่ ง
ตัง้ ต้น” (Split Start Amount) ให้ตกเป็ นของผูเ้ ช่า
กรณี ท่ี 2: หาก ”เงินคงเหลือ ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่ งตั้งต้น ” (Split Start Amount)
แต่มากกว่า“ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee) กองทุนรวมจะได้รบั ค่าเช่าแปรผันเพียง โดยคานวณตาม
สูตรดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าแปรผัน =”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease
Fee)
หมายเหตุ 1: เงินคงเหลือ (Residue Amount) คานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี้
กาไรจากการดาเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP)
หัก (1) ค่าบริหารจัดการ (Management Fees (“Mgt”) ประกอบด้วย
1.1 ค่าธรรมเนียมจัดการทั่วไป (Base Fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของ รายได้รวม (Gross Revenues)
และ
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอัตราร้อยละ 6 ของกาไรจากการดาเนินงาน (GOP)
หัก: (2) เงินสารองค่าเฟอร์นิเจอร์ และค่าวัสดุอปุ กรณ์ (FF&E Reserve) ในอัตราร้อยละ 4 ของ
รายได้รวม
หัก: (3) ค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษีโรงเรือนและที่ดิน (“Ins&PropTax”)
.
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เท่ำกับ เงินคงเหลือ (Residue Amount)
เพื่อความเข้าใจสูตรการคานวณ เงินคงเหลือ (Residue Amount) อาจสรุปได้ดงั นี ้
Residue Amount = GOP – Mgt – FF&E Reserve – Ins&PropTax
หมายเหตุ 2: เงิ น แบ่ ง ตั้ ง ต้ น (Split Start Amount) ที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะปี มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ก. ปี ท่ี 1-3 : เงินแบ่งตัง้ ต้นปี ละ 70 ล้านบาท
ข. ปี ท่ี 4-6 : เงินแบ่งตัง้ ต้นปี ละ 90 ล้านบาท
ค. ปี ท่ี 7-9 : เงินแบ่งตัง้ ต้นปี ละ 100 ล้านบาท
ง. ตัง้ แต่ปีท่ี 10 เป็ นต้นไป: เงินแบ่งตัง้ ต้นจะถูกปรับขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ในทุกๆ 3 ปี
จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า
หลั ก ประกั น ตัง้ แต่วนั เริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าและทุกต้นปี แห่งการเช่าในแต่ละปี ผเู้ ช่าจะนาเงินสดมาวางไว้ในบัญชี
ในกำรเช่ำ:
เงินสดหลักประกันเพื่อให้ยอดเงินสดในบัญชีดงั กล่าวมีเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 70 ล้านบาท เงินจานวน
ดังกล่าวจะถูกใช้ในการชาระค่าเช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่าแปรผันตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลา
คงเหลือในแต่ละปี นนั้ ผูเ้ ช่าจะต้องรักษาระดับเงินสดในบัญชีหลักประกันให้อยู่ในระดับไม่ต่ากว่า 35
ล้านบาท
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมให้ผูเ้ ช่าเปลี่ยนหลักประกันจากเงินสดเป็ นหนังสือคา้ ประกัน
ธนาคาร หรือหลักทรัพย์คุณ ภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรับเช่น พันธบัตรรัฐบาล ได้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทุนรวมกาหนด
กำรช ำระค่ ำ
1. ค่าเช่าคงที่รายเดือน : จะชาระล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
เช่ำ:
2. ค่าเช่าแปรผัน : จะชาระภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยอาจมีการ
ชาระค่าเช่าแปรผันเพิ่มขึน้ หรือลดลงภายหลังตามเหตุการณ์ท่ไี ด้กาหนดไว้ในสัญญา
อ ำ ยุ ข อ ง 3 ปี โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครัง้ ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้
สัญญำเช่ำ:
สิ ท ธิ ใน ก ำร นอกจากเหนือจากการเลิกสัญ ญาโดยเหตุ ผิดนัดของกองทุนรวม ผู้เช่ามีสิท ธิ เลิกสัญ ญาเช่าก่อ น
เลิ ก สั ญ ญ ำ กาหนด (รวมถึงสัญญาเช่าที่ได้ต่อออกไป) โดยไม่ตอ้ งชาระค่าชดเชยใดแก่กองทุนรวม หาก
ก่ อ นก ำหนด
1. ผูเ้ ช่าได้บอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิในข้อนีไ้ ด้
โดยผู้เช่ำ:
ภายหลังจากที่ได้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าฉบับแรกไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 18 เดือน
2. ในกรณี ท่ีทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ ยวกับการเวนคืน หรือ
กฎหมายรวมถึงข้อบังคับ อื่นๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องโดยเหตุการณ์ดังกล่าว มี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของโครงการ อย่ า งมี นัย สาคั ญ และไม่ สามารถแก้ไขหรือ
เยียวยาเหตุดงั กล่าวได้
สิ ท ธิ ใน ก ำร
เลิ ก สั ญ ญ ำ
ก่ อ นก ำหนด
โด ยกอ งทุ น
รวม:

นอกเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของผูเ้ ช่า
1. ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปี กองทุนรวมมี สิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผูเ้ ช่า หากในช่วงอายุ
สัญญาเช่าใด รายได้ค่าเช่าขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี ของกองทุนรวมต่ากว่าเกณฑ์ขนั้ ต่า ดังนี ้
ก. ปี ท่ี 1- 3 : ปี ละ 70 ล้านบาท โดยในกรณีของปี ท่ี 1 – 3 ให้ใช้ค่าเช่าปี ท่ี 3 ในการคานวณรายได้ค่ า
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เช่าขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี เพียงปี เดียว (ไม่นารายได้ค่าเช่าของปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 มารวมคานวณรายได้ค่าเช่า
ขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี )
ข. ปี ท่ี 4- 6 : ปี ละ 90 ล้านบาท
ค. ปี ท่ี 7- 9 : ปี ละ 100 ล้านบาท
ง. ปี ท่ี 10 -12 : ปี ละ 110 ล้านบาท
อนึ่ ง (1) ผู้เช่ า สามารถช าระเงิ น ชดเชยค่ า เช่ า เพื่ อ ให้รายได้ค่ า เช่ า ขั้น ต่ า เฉลี่ ย ต่ อ ปี ในแต่ ล ะช่ ว ง
ระยะเวลาการเช่าเป็ นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าได้ และ (2) ในกรณี ท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาเช่า ผูเ้ ช่าอาจเลือกที่จะไม่นาปี ท่ีเช่า ซึ่งเกิดเหตุสดุ วิสยั มารวมในการคานวณรายได้ค่าเช่าขัน้
ต่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการเช่านัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากรายได้ค่าเช่าขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี ของทุนรวมต่ากว่าเกณฑ์ขา้ งต้น และกองทุนรวมประสงค์ท่ีจะ
บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่ออายุสัญ ญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีกอย่างน้อย เป็ นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้กองทุนรวมสามารถสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาเพื่อ
เช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อดาเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และเพื่ อให้ผูเ้ ช่าสามารถดาเนินการปิ ดกิจการ
และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า รวมถึง ใบอนุญาตดาเนินกิจการโรงแรมให้แก่กองทุนรวม หรือผูเ้ ช่าราย
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดโดยการบอกกล่าวผูเ้ ช่าล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อย
12 เดื อ น โดยกองทุ น รวมจะต้อ งช าระค่ า ชดเชยใดแก่ ผู้เช่ า หากการบอกเลิ ก สัญ ญาเช่ า เกิ ด ขึ น้
ภายหลังจากปี ท่ี 3 ดังนี ้
2.1 หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึน้ ภายในปี ท่ี 1 – 10 กองทุนรวมต้องชาระค่าชดเชยให้แก่ผูเ้ ช่า
เป็ นเงิน 90 ล้านบาท และต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการปิ ดกิจการที่เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจานวนที่ผเู้ ช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท
2.2 หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึน้ ภายในปี ท่ี 11 – 15 กองทุนรวมต้องชาระค่าชดเชยให้แก่ผเู้ ช่า
เป็ นเงิน 60 ล้านบาท และต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการปิ ดกิจการที่เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจานวนที่ผเู้ ช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท
อนึ่ง กองทุนรวมจะใช้สิทธิในข้อนีไ้ ด้ ภายหลังจากที่ให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญ ญาเช่า
ฉบับแรกไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ 2 นี ้ โดยขายทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่ผูซ้ ือ้ และ/หรือ บริษัท ในกลุ่มเดียวกับของผูเ้ ช่าได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริ หารทรัพย์สินต่อไป
กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่าตามจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมิตอ้ ง
ชาระค่าชดเชยอื่นใดแก่ผเู้ ช่า
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ข้ อ จ ำ กั ด
เกี่ ย วกั บ กำร
แข่ งขั น (Non
Competition)

ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี แรก ผูเ้ ช่าตกลงจะไม่บริหารหรือดาเนินกิจการโรงแรม หรือรีสอร์ตภายใต้
แบรนด์ Six Senses ในพืน้ ที่ท่ีกาหนด ได้แก่ (1) บริเวณชายฝั่ งด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ ต
(2) จังหวัด กระบี่ และบริเวณที่ อ ยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของจังหวัด กระบี่ หรือ (3) อ่ าวพังงา (รวมถึ ง
เกาะพีพี) โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากกองทุนรวมก่อน
โรงแรมและรี โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุม่ การแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ โรงแรม อมันปุรี (จังหวัด
สอร์ตทีอ่ ยู่ใน ภูเก็ต) โรงแรม ตรีสรา (จังหวัดภูเก็ต) โรงแรมบันยันทรี (จังหวัดภูเก็ต) โรงแรมรายาวดี และโรงแรม
กลุ่มกำร
ภูเลเบย์ อะ ริทซ์ คาร์ลตันรีเซิรฟ์ (จังหวัดกระบี่) หรือโรงแรมอื่นที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม
่
แข่งขันทีมี
ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นชอบร่วมกันในภายภาคหน้า
มำตรฐำน
เดียวกันใน
ประเทศไทย
(Local
Competitive
Set)
โรงแรมและรี โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ใน 5
สอร์ตทีอ่ ยู่ใน ภู มิ ภ าค ได้แ ก่ กลุ่ ม โรงแรมใน1. สาธารณรัฐ มอรี เชี ย ส 2. สาธารณรัฐ เซเซลล์ 3. เกาะบาหลี
กลุ่มกำร
สาธารณรัฐอิ นโดนีเซีย ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่ ประกาศโดย STR Global หรือ องค์กรอื่ นใดที่ท าหน้าที่ใน
่
แข่งขันทีมี
ลักษณะเดียวกันตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะเห็นชอบร่วมกัน และ4. กลุ่มโรงแรมซึ่งตัง้ อยู่บนเกาะสมุย ประเทศ
มำตรฐำน
ไทย และ 5. กลุ่ ม โรงแรมซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นสาธารณรัฐ มั ล ดี ฟส์ ในการพิ จ ารณาว่ า REVPAR ของ
เดียวกันใน
International Competitive Set เพิ่มขึน้ หรือลดลงเท่าไรให้คานวณจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมใน 5
ต่ำงประเทศ
(International ภูมิภาคที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยให้นา้ หนักแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน คือ 1 ใน 5
Competitive
Set

เหตุสุดวิสัย

ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันกาหนดหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงแรมที่ตงั้ อยู่ในภูมิภาคดังกล่าว
โดยการระบุช่ือโรงแรมดังกล่าวในงบประมาณประจาปี หากในงบประมาณประจาปี ใดไม่มีการกาหนด
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อกลุ่มโรงแรมดังกล่าว คู่สญ
ั ญาตกลงให้ใช้รายชื่อกลุ่มโรงแรมตาม
งบประมาณประจาปี ของปี ก่อน
1. เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ ก็ดี จะให้ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุท่ไี ม่อาจป้องกันได้ ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน
ที่เช่าโดยตรงและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตงั้ ของทรัพย์สินที่เช่า ซึ่ งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบ
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย นา้ ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินกิจการโรงแรมโดย
ผูเ้ ช่าอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งทาให้รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room))
ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือน
เดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 20
2. สถานการณ์ใดๆ ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม ข้อจากัดทางกฎหมาย การก่อการร้าย โรค
ระบาดหรือสาเหตุใดๆ ที่มีผลทานองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่ง
ทาให้
2.1 รายได้เฉลี่ ยต่ อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว
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น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า
เกินกว่าร้อยละ 20 และ
2.2 รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่
ในกลุ่ ม การแข่ ง ขั น ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ
20
3. สถานการณ์ใดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก ภูเขาไฟระเบิด สงคราม
หรือการประท้วงของสายการบิน เป็ นต้น ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งทาให้
3.1 รายได้เฉลี่ย ต่ อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกิน
กว่าร้อยละ 20 และ
3.2 รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่
ในกลุ่ ม การแข่ ง ขัน ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในประเทศไทย (Local Competitive Set)ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ
20 และ
3.3 รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่
ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในต่างประเทศ (International Competitive Set) ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ
20
กำรป รั บ ลด ในเดือนที่มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ กองทุนรวมตกลงยกเว้นค่าเช่าคงที่ให้แก่ผเู้ ช่าในเดือนนัน้ ๆ และผูเ้ ช่า
ค่ำเช่ำคงที่ใน ตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมสาหรับเดือนนัน้ ๆ เช่นกัน
ก ร ณี ที่ เกิ ด
เหตุสุดวิสัย
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7. ภำพรวมของกำรท่องเทีย่ วเกำะยำวน้อย และโครงกำร ซิกส์เซ้นส์ ยำวน้อย
เกาะยาวน้อยเป็ นเกาะที่มีทัศ นียภาพที่สวยงามเพราะผู้ท่ีพักอาศัยสามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆ ในอุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงาได้ นอกจากนี ้ เกาะยาวน้อยยังตัง้ อยู่ในบริเวณที่เป็ นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญ
ทัง้ กระบี่ พังงาและภูเก็ต
เกาะยาวน้อย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่เี หมาะสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีตอ้ งการความสงบเงียบและ
เป็ นธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ อุท ยานแห่งชาติอ่าวพังงาและ หมู่เกาะพีพี เป็ น แหล่งท่องเที่ ยวทางทะเลที่สวยงาม
ประกอบกับ บนเกาะยาวน้อยยังมีบา้ นพักสาหรับนักท่องเที่ยวเป็ นจานวนไม่มาก ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน
เกาะยาวน้อยที่พกั หรูระดับ 5 ดาว อยู่ 1 แห่ง นอกเหนือจากโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย คือ The Paradise Koh Yao
Boutique Beach Resort &Spa ซึ่งเป็ นรีสอร์ตขนาด 70 ห้อง ตัง้ อยู่บริเวณหาดโล๊ะ ทางตอนเหนือของเกาะยาวน้อย 1
นอกจากนัน้ จะเป็ นที่พกั ที่มีลกั ษณะเป็ นบังกะโลริมหาดขนาดเล็กหรือเป็ นบ้านพักแบบ Long Stay
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย จึงเป็ นโครงการสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซือ้ สูง ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเงียบ
สงบ นอกจากนี ้ การเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยยังมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางไปถึงได้ทงั้ จากท่าเรือ
จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
8. กองทุนรวมนีม้ กี ำรประกันภัยอย่ำงไร
กองทุนจะจัดให้มีการทาประกันภัยคุม้ ครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) สาหรับทรัพย์สินที่ลงทุนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ ครองถึงความเสี่ยงภัยอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ ลงทุน โดยมีกองทุนเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ใน
กรมธรรม์ป ระกั น ภัย นอกจากนี ้ กองทุ น จะด าเนิ น การให้ เอสแอลเอช จัด ให้มี ก ารท าประกัน ภัย ธุ รกิ จ หยุ ด ชะงัก
(Business Interruption Insurance) โดยการประกันภัยดังกล่าวจะระบุให้กองทุนเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ท่ีเกิดเหตุรา้ ยขึน้ กับทรัพย์สินที่ให้เอสแอลเอช เช่า รวมถึงจัดให้มีประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจ
ได้รับ ความเสี ย หายจากความช ารุ ด บกพร่อ งของทรัพ ย์สิ น ที่ ลงทุ น โดยกองทุ น ด าเนิ น การเจรจาให้ เอสแอลเอช
รับผิดชอบในเบีย้ ประกันที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในการจัดให้มีหรือการโอนสิทธิตาม
สัญญาประกันภัยดังกล่าว
นอกจากการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินข้างต้นแล้ว เอสแอลเอช อาจจะดาเนินการทาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจโรงแรมตามที่จาเป็ นและสมควร
ทัง้ นี ้ สรุปประกันภัยที่เกี่ยวข้องมีดงั นี ้
ประเภทของประกันภัย
ประกันการเสีย่ งภัยของทรัพย์สินทุกชนิด
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยบุคคลภายนอก

1

ผู้เอำประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

กองทุน
เอสแอลเอช
เอสแอลเอช

กองทุน
กองทุน
บุคคลภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
ค่ำเบีย้ ประกัน
เอสแอลเอช
เอสแอลเอช
เอสแอลเอช
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9. ผลกระทบต่อผลประกอบกำรของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ำงไร ในกรณีท่เี ป็ นกำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ หรือ
กำรเช่ำในอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ผู้ให้เช่ำมิได้เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ตำมโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิท ธิ
ครอบครองตำมหนั งสือรับรองกำรทำประโยชน์ และหำกต่อมำผู้มีกรรมสิทธิ์ตำมโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์บอกเลิกสัญญำโดยมิได้จัดให้มีผู้รับประกันควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึน้ จำกกำรบอกเลิกสัญญำของบุคคลดังกล่ำว
ไม่มีผลกระทบในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากกองทุนรวมเป็ นผูม้ ีกรรมสิทธิ์ทงั้ ในที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของโครงการ
10. รำยชื่อหรือลักษณะผู้จองซือ้ พิเศษ หรือเจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำหรือผู้ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่จะได้รับกำรจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจำนวนและสัดส่วน
เท่ำใด
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (Initial Public Offering) เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความ
ตั้ง ใจจะจองซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมกั น ไม่ เกิ น 1/3 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ เสนอขาย ทั้ ง นี ้ เจ้า ของ
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ประกอบไปด้วย
• บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด ในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
• บริษัท สามลม จากัด ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โรงแรมป่ าเกาะ จากัด
• บริษัท Germing Frey, Hotel & Resorts PCC.
• บริษัท อี.เอช.วาย จากัด (บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)
• ทัง้ นี ้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกั น อาจมีเพิ่มเติม ซึ่งมีลกั ษณะตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 กาหนด
11. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปั นผล และกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้
จากการเพิม่ ขึน้ ของราคาเสนอซือ้ หรือ เสนอขายหน่วยลงุทนในตลาดหลักทรัพย์หลัง จากที่มกี ารนาหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมทัง้ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิท่จี ะได้รบั การจัดสรรผลกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีท่เี ข้าข้อยกเว้นตามข้อ 6 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ทัง้ นี ้ โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครัง้
(1) ในกรณีท่กี องทุนมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละเก้าสิบของกาไรสุทธิท่ไี ม่รวมกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจารอบระยะเวลาบัญชีนนั้
(2) ในกรณีท่กี องทุนมีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนจาก
กาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้องไม่ทาให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ีการจ่ายเงิน
ปั นผลนัน้
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บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี เว้นแต่กรณีท่มี ีเหตุจาเป็ นให้ไม่สามารถจ่ายปั นผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
12. ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
-

-

-

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปั นผล อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การก่ อการร้าย หรือโรคระบาด เป็ นต้น ซึ่งมีผล
ให้ผลการดาเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่ากว่าประมาณการได้ รวมถึงการผิดนัดของผูเ้ ช่า เป็ นต้น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยของกองทุน (Discount)
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่จี ะขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรอง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถที่
จะขายได้ในทันที ตามความต้องการได้ เนื่องจากปั ญ หาสภาพคล่องของการซือ้ หรือขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความล่าช้าในการหาผูเ้ ช่ารายใหม่ตลอดจนราคาค่าเช่าและเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับใหม่อาจมีผลต่อรายได้ของ
กองทุนซึ่งอาจเป็ นปั จจัยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยลงทุนที่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์

13. กำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ มีควำมเสี่ยงแตกต่ำงจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์อื่นอย่ำงไร

ต่า
ตราสารตลาดเงิ
ตราสารตลาดเงินน
ลงทุเงินนฝาก
ส่ วนใหญ่
ใน
ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก
ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
ตั๋วสั ญญาใช้ตัเงิ๋วแลกเงิ
น ตัน ๋วแลกเงิน
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

ความเสี่ ยง / ผลตอบแทน
ตราสารหนี
้
ตราสารหนี
้
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุ้นหุ
กู้ ้ นกู้
พันธบัตรรัฐบาล

สู ง
น
ตราสารทุตราสารทุ
น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญ

กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ศูนย์
กำรค้ำและอำคำรสำนักงำน

LUXF

14. บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ผู้บริหำรของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ผู้จัดกำรกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน ที่ปรึกษำ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีควำมสัมพันธ์กับ
เจ้ำของ หรือผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ให้สิทธิในอสังหำริมทรั พย์ ที่กองทุ นรวมจะลงทุนหรือไม่
อย่ำงไร
บุคคลข้างต้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนรวมจะเข้าลงทุน
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บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ
ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง)
รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล
รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คล
ดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่ง
คาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้
รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคล
และนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ1 – 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องวิธกี ำรลงทุนในหน่วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และบุคคลอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวม
1. วิธีกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคั ญ ใบจองซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิ ด บัญ ชีกองทุน ได้ท่ี บ ริษั ทจัด การ หรือผู้จัดจ าหน่ าย (ถ้ามี ) หรื อตัวแทน (ถ้ามี ) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหนังสือชีช้ วน
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หน่วยลงทุน
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
1. ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณี ท่ีแนบบัตร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขอให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านด้วย
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือ สาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการ บัญชี
กระแสรายวัน (Bank Statement) สาหรับใช้รบั เงินในกรณีท่ีไม่ได้รบั การจัดสรรและ/หรือ เงินปั นผล ทัง้ นี ้ ชื่อผู้จอง
ซือ้ ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้
บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
1. ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน
2. สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือสาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการ บัญชี
กระแสรายวัน (Bank Statement) สาหรับใช้รบั เงินในกรณีท่ีไม่ได้รบั การจัดสรรและ/หรือ เงินปั นผล ทัง้ นี ้ ชื่อผูจ้ อง
ซือ้ ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้
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นิติบคุ คลสัญชำติไทย
1. ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่มี ีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดการเสนอซือ้
3. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง (ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผูร้ บั มอบอานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในเอกสารตามข้อ 2
4. สาเนาหน้าสมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือสาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญ ชี
กระแสรายวัน (Bank Statement) สาหรับใช้รบั เงินในกรณีท่ีไม่ได้รบั การจัดสรรและ/หรือ เงินปั นผล ทัง้ นี ้ ชื่ อผูจ้ อง
ซือ้ ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้
5. สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีนิติบคุ คล
นิติบคุ คลสัญชำติต่ำงด้ำว
1. ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน
2. สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
3. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง (ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ
และผูร้ บั มอบอานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในเอกสารตามข้อ 2
หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 2 และ 3 จะต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
สถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
4. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือสาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการ บัญชี
กระแสรายวัน (Bank Statement) สาหรับใช้รบั เงินในกรณีท่ีไม่ได้รบั การจัดสรรและ/หรือ เงินปั นผล ทัง้ นี ้ ชื่อผูจ้ อง
ซือ้ ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้
5. สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีนิติบคุ คล
วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ ....................... ในเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือตามเวลาที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนกาหนด
วิธีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ต่าในการจองซือ้ หน่วยลงทุน................................................................................................10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ .................................................................................................................................ไม่มี
วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1)

ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน
(ถ้ามี) ได้ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวน โดยจะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นมูลค่าขั้นต่า 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
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(2)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจนเต็มตามจานวนที่จองซือ้ ให้แก่บริษัทจัด การ ผูจ้ ัดจาหน่าย หรือ
ตัวแทน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้ หน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยที่จะต้องยื่น
เอกสารประกอบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ครบถ้วน

(3)

ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่มีถ่นิ ที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง

(4)

เนื่ องจากจะมี การน าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย น าย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการออกหลักฐานการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ดังนัน้ ในขณะที่จองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งความประสงค์วา่ จะให้บริษทั จัดการดาเนินการกับหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรจากการจองซือ้ หน่วยลงทุนอย่างไรตามวิธีการที่กาหนดไว้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
(ก) ใบหน่วยลงทุน โดยระบุช่ือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ท่รี ะบุไว้ใน
ใบจองซือ้
(ข) ฝากไว้ท่ีบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ท่ีตนมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะนาหน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรร
เข้าฝากไว้กับบริษัทศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้
นัน้ ๆ

กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ซือ้ ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนอื่น ตามเวลา
ที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ และระบุจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ ให้ชดั เจน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการจอง
ซือ้ ดังนี ้
ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนทีเ่ ป็ นธนำคำรทหำรไทยธนชำต
กรณีชาระด้วยเงินสดได้ถึง
...................
ก่อน 15.30 น..
กรณีชาระด้วยเช็คได้ถึง
...................
ก่อน 14.00 น.
เช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่”
ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนทีม่ ิใช่ธนำคำรพำณิชย์
กรณีชาระด้วยเงินสดได้ถึง
...................
ก่อน 14.30*
กรณีชาระด้วยเช็คได้ถึง
...................
ก่อน 13.00*
▪ เฉพาะบริษัทจัดการเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ลักซ์ชวั รี่”
▪ ผูจ้ ดั จาหน่ายอื่นที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์เช็คสั่งจ่ายตามเงื่อนไขที่ผสู้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละแห่งกาหนด
หมายเหตุ *หรือตามเวลาที่ผสู้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนกาหนด
2. วิธีกำรจัดสรรหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
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(1) ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ ที่จองซือ้ และได้
ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่จองซือ้ แล้ว ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในใบจองซื อ้ หน่วยลงทุนไม่
ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผจู้ องซือ้ พิเศษ เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า และผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(1.1.1) จัด สรรหน่ ว ยลงทุน ให้แ ก่ ผู้จ องซื อ้ พิ เศษ เจ้า ของ ผู้ให้เช่ า ผู้โอนสิ ท ธิ ก ารเช่า และผู้ใ ห้สิท ธิ ใน
อสังหาริมทรัพ ย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุ น หรือกล่มบุคคลเดียวกัน ตามจานวนที่จองซือ้ แต่ทั้งนี ้
จานวนหน่วยลงทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผลู้ งทุน ดังกล่าวทุกรายรวมกันจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้ หมด
(1.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผจู้ องซือ้ ทั่วไป
(1.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้ ทั่วไปทุกรายตามมูลค่าขั้นต่าของการจองซือ้ หน่วยลงทุนตามที่
กาหนดไว้ในโครงการ โดยหากผูจ้ องซือ้ ทาการจองซือ้ มากกว่า 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะจัดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้
(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1.2.1)โดยจัดสรรเพิ่มเป็ นจานวนทวีคูณของ
1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) หรือตามจานวนที่จองซือ้ ไว้ แล้วแต่ยอดใดจะต่ากว่าให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ ทั่วไปทุกรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจัดสรรวนเป็ นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจานวนเงิ นทุน
ของโครงการที่เสนอขาย
(1.2.3) ในกรณี ท่ี มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่ อการจัดสรรให้กับผู้จองซือ้ ในข้อ (1.2.2) ทุกรายได้ บริษัท
จัดการจะใช้วิธีส่มุ รายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูจ้ อง
ซือ้ ที่ยงั ไม่ได้รบั การจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซือ้
(1.2.4) ในกรณีท่ีมีผู้จองซือ้ ทั่วไปเป็ นจานวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซือ้ ทั่วไปทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตามมูลค่าขัน้ ต่าของการจองซือ้ หน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้
ในโครงการได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ท่ีจะจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซือ้ ทั่วไปโดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผจู้ องซือ้ ที่ได้รบั เลือกจากการสุ่มรายชื่อ
ตามมูลค่าขัน้ ต่าของการจองซือ้ หน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(1.3) ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนรับรองที่จะซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวนที่จองซือ้ หรือตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรร โดย
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ไี ม่ได้รบั การ
จัดสรร
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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(2.1) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
(2.2) กรณีเอกสารหรือข้อมูล ที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูจ้ องซื อ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(2.3) กรณีท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผูจ้ องซื อ้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการจองซือ้ หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย ์ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันเสร็จ
สิน้ การจัดสรรหน่วยลงทุน
ข้อจำกัดในกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้บุคคลใดหรือกล่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมด เว้นแต่ผู้จองซื ้อดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ได้รบั ยกเว้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
สน.25/2552 รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้แก่บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทั่วไป
2. นิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คล
3. บุคคลอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รบั ไว้ในส่วนที่เกินหนึง่ ในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดไม่เกินหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
3. ข้อจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนทีถ่ ือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมด
3.1 บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายและไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้ หมด
3.2 ในการขอมติ จากผูถ้ ื อหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด รวมในจานวนเสียงในการ
ขอมติ
3.3 บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1
ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้งหมด เว้น แต่ เป็ น กรณี ท่ี เข้าข้อ ยกเว้ น ตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.4

บริษัทจัดการจะแจ้งให้บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนัน้ จาหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

เงินปั นผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการข้อ 6.4 บริษัทจัดการจะจัดทาบัญชี
และแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
4. ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ดว้ ยวิธีดงั นี ้
ก. หนังสือพิมพ์
ข. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
ง. ติดต่อสอบถามที่ บลจ.อีสท์สปริง โทร.02-838-1800
5. ช่องทำงและวิธกี ำรร้องเรียน
ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อ

•
•

บลจ.อีสท์สปริง โทรศัพท์ 0-2126-8399, www.eastspring.co.th หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th

6. กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษั ทจัด การจะยื่น คาขอต่อตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เพื่ อขอให้พิ จารณารับ หน่วยลงทุน ของกองทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
7. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
8. บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สนิ
บริษัท ซีบีอาร์บี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2119-1500
9. ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี)
ปั จจุบนั ยังไม่มีการแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ รายละเอียดเรื่องการแต่งตัง้ ระบุในข้อ 18 ของโครงการ
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10. ทีป่ รึกษำ (ถ้ำมี)
ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน ได้แก่
ชื่อ : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของกองทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน ปั จจุบนั ยังไม่มีการแต่ง ตัง้ รายละเอียดเรื่องการแต่งตัง้ ระบุในข้อ
17.1 และข้อ17.2 ของโครงการ
11. นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800
12. ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800
ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-3144
หรือผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตัง้ เพิม่ เติม
13. ผู้สอบบัญชี
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนนุตร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด โทรศัพท์ 0-2645-0107-9
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
ผูล้ งทุนควรศึกษาปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบับนีม้ ีขอ้ ความที่เป็ น
การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนซึ่งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการดาเนินงานที่แท้จริงอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการดังกล่าว อันเป็ นผลมาจากปั จจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปั จจัยความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี ้ ความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ และ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท่ีนี ้ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไม่อาจควบคุมหรือคาดหมายได้ในขณะนี ้ แต่อาจกลายเป็ นความเสี่ยงที่
มีนยั สาคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
คาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของกองทุนรวม
ในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็ นคารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดาเนินมาตรการรองรับความเสี่ยง
ตามที่กาหนดไว้ได้ทงั้ หมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้อยืนยันว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนีจ้ ะลดลงหรือ
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อาจไม่เกิดขึน้ เนื่องจากความสาเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึน้ อยู่กับปั จจั ยหลายประการที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม
ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ เช่น การใช้
ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า ” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรือประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ น
ความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และมิได้เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี ้
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมี นยั สาคัญ
ข้อมูลในส่วนนีท้ ่ีอา้ งถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่มีการ
เปิ ดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ทาการตรวจสอบหรือรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นเี ้ ป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ม่นั คงในระยะยาว ผูล้ งทุนไม่ควรคาดหวังกาไร
ระยะสัน้ จากการเพิ่มขึน้ ของราคาหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ รายได้หลักของกองทุนคือค่าเช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมจะได้รบั ค่าเช่าจากผูเ้ ช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นอัตราค่าเช่า
คงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน โดยส่วนที่เป็ นอัตราค่าเช่าคงที่จะเป็ นรายได้หลักของกองทุน
1.ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทุนรวมจะลงทุน
1.1

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปั จจัยมหภำคอื่นๆ
โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
เนื่องจากผูเ้ ข้าพักจะเป็ นผูท้ ่มี ีทงั้ คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนีโ้ รงแรมอาจได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลบของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบ
จากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรื อการปิ ดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรค
ทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปั จ จุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการดาเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผล
การดาเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม

1.2

ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
ผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาลที่เพิ่ งได้รบั การจัดตัง้ ภายหลังจากการ
เลือกตัง้ ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงผูน้ าทางการเมือง รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผล
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กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุน้ ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของกิจการของผูเ้ ช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานกองทุนรวมด้วย ทัง้ นี ้ จึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะนโยบายในทางเศรษฐกิจ สภาวะทาง
การเมืองของประเทศไทยในปั จจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของกิจการของผูเ้ ช่าและการเติบโตของกองทุนรวม
1.3

ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจของกิจกำรโรงแรม
การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารสานักงานให้เช่า เป็ นต้น เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงแรมนั้นขึน้ อยู่กับปั จจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ดังนั้นการที่กองทุนมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่ อให้ผเู้ ช่านาทรัพย์สินไปประกอบกอบกิจการ
โรงแรมและหากผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเ้ ช่าไม่
สามารถชาระค่าเช่าได้ตามที่กาหนดหรือค่าเช่าแปรผันที่ได้ไม่เป็ นไปตามที่ กองทุนคาดการณ์ไว้ อาจส่งผล
กระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนได้ นอกจากนี ้ โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพิ่งจะเริ่มเปิ ดดาเนินการ
ในปี 2550 นี ้ จึงยังไม่มีผลการดาเนินงานในอดีต ที่เป็ นประกันได้

1.4

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีรำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว
กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว ถ้าหากปั จจัยใดๆที่มีผลกระทบกับ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย นีจ้ ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่ง
ความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ กับกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินเพียงชิน้ เดียว (Single
Asset) อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงดังกล่า วอาจจะลดลงถ้าหากในอนาคตหากกองทุนรวมภายใต้มติเห็นชอบ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน สามารถเพิ่มทุนได้และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งอื่นๆ เพิ่มมากขึน้

1.5

ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันทีส่ งู ขึน้
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รบั ผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการท่องเที่ยวในจังหวั ดภาคใต้
การเพิ่มขึน้ ของจานวนโรงแรมในเกาะยาวน้อย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของจานวน
โรงแรมหรือที่พกั การที่มีจานวนโรงแรมหรืออาคารที่พกั อาศัยเพิ่มขึน้ จะส่งผลทาให้อปุ ทานเพิ่มขึน้ ทาให้การ
แข่งขันในการจัดหาผูเ้ ช่าห้องเพิ่มขึน้

1.6

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนควำมนิยมในรูปแบบของโครงกำร
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อยที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความ
นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีลกั ษณะมุ่งเน้นการเข้าถึงธรรมชาติซง่ึ แตกต่างจากโครงการ
ทั่วไป ในกรณี ท่ีนักท่องเที่ยวมี ความนิยมในการเข้าพักในโครงการลักษณะนีน้ อ้ ยลง อาจมีผลกระทบต่อ
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จานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือ
ภาพลักษณ์ของโครงการได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.7

ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุกำรณ์สึนำมิ อุบตั ิภัย และกำรก่อวินำศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สนึ ามิ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาส
เกิดขึน้ ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ ในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรั พย์ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว จะยังความสูญ เสียแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าและผู้มาใช้
บริก ารในโครงการของกองทุน รวมอย่า งประเมิ น ค่า ไม่ ได้ อย่า งไรก็ ต ามกองทุน รวมได้ท าประกัน ภัย ที่
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์
สึนามิ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรมไว้สาหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
นอกจากนี ้ การซ่อมแซมที่จาเป็ นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพย์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและ
ต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทาให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจนวันที่มีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ซึ่งทาให้การดาเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนัน้ เหตุการณ์รา้ ยแรงและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึน้
ต่ออสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จดั ให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความคุม้ ครองและ
วงเงิน ประกัน ภัย ที่ สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการประกัน ภัย ของอสังหาริม ทรัพ ย์ท่ี มี ลัก ษณะการใช้งาน
สอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

2.ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ก่ อ นการลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์ผู้ จัด การกองทุน รวมได้จัด ให้มี ก ารท าการศึก ษาข้อ มูลรายละเอี ย ดของ
อสังหาริมทรัพย์ นัน้ ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) การประเมินของ
ผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระของอสัง หาริม ทรัพ ย์ชิ ้น นั้น ๆ อย่ า งไรก็ ต ามการตรวจสอบดังกล่ า วแม้ก ระท าโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็ นการกระทาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผูต้ รวจสอบดังกล่าวข้างต้นรวมถึง
ผูจ้ ดั การกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ทุกประการ ทัง้ นี ้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ น
ข้อจากัดในการตรวจสอบของทัง้ ผูป้ ระเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย และแม้จะมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิท่ี
อยู่ในสาระบบของสานัก งานที่ ดิ น ที่ อ าเภอเกาะยาวน้อยซึ่ งเปิ ด ให้สาธารณชนตรวจสอบได้สาหรับ ที่ ดิ น ที่
เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็ นการรับประกันว่า เอกสารสิทธิท่ีเกี่ยวข้องจะออกมาโดยถูกต้องหรือสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม กองทุนได้ให้โรงแรมป่ าเกาะดาเนินการร้องขอไปยังเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเกี่ยวกับป่ าสงวน
แห่งชาติ ป่ าไม้ถาวรและเจ้าหน้าที่ท่ีดแู ลเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ออกเดินสอบแนวเขตป่ าไม้ดงั กล่าว เพื่อยืนยัน
ว่าที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนมิได้อยู่ภายใต้แนวเขตป่ าสงวน ป่ าไม้ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางป่ าเกาะ
ได้รบั เอกสารยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว และได้รบั การตรวจสอบจากที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว และ
ที่ดินส่วนใหญ่ท่เี ป็ นที่ตงั้ ของโรงแรม ได้มีการออกโฉนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้น แล้ว อสัง หาริม ทรัพ ย์ชิ น้ นั้น ๆ อาจจะมี ก าร ละเมิ ด กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของทัง้
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ผูป้ ระเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่าย
หรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว
2.1

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนทำงบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ หรือมี
การปรับ ปรุ ง มาตรฐานทางบัญ ชี เนื ้อ หาสาระที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในมาตรฐานทางบัญ ชี ไม่ อ าจ
คาดหมายได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ของสานักงาน กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทัง้ ไม่สามารถประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนีม้ ูลค่าทางบัญ ชีของ
กองทุ น รวมอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ในอนาคตหากมุ ม มองของผู้ป ระเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี ้ กองทุนรวมจะต้องดาเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี่ยนบริษัท
ประเมินค่าผูท้ รัพย์สินตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ

2.2

ควำมเสี่ยงเรื่องควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมนั้น จะถูก กาหนดจากผลการดาเนิน งาน โดยผลการด าเนิ นงานของ
กองทุนรวมนั้นขึน้ อยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้ งในและต่างประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจัดการของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น งาน การแข่ งขัน จากโครงการอื่ น การเปลี่ ย นแปลงของข้อ บัง คับ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมซึ่งมีค่าเช่าแปรผันเป็ นรายได้หลัก โดยค่ าเช่าแปรผันดังกล่าวขึน้ อยู่กับความสามารถของผูเ้ ช่าในการ
ชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขัน้ ตอนและใน
เวลาอันควรตามรายละเอียดที่ร ะบุไว้ขา้ งต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนัน้ ความผันผวนของค่ าเช่าแปรผัน
อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั เงินปั นผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที่นี ้ หรือกองทุนรวม
จะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปั นผลได้ในปี ต่อ ๆ ไป

2.3

ควำมเสี่ยงจำกเงินชดเชยทีไ่ ด้จำกกำรทำประกันภัยอสังหำริมทรัพย์อำจได้ไม่ครบตำมค่ำเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง
ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการทาประกันวินาศภัยที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาให้ผูเ้ ช่ าทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) โดยผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุให้กองทุน
เป็ น ผู้รับ ผลประโยชน์ต ามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นอกจากนี ้กองทุน รวมจะเจรจาให้ผู้เช่ าจัด ให้มี การท า
ประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความชารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุนอีกด้ว ย
อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิได้อยู่ภายใต้การคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ทา
ให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็ นไปตามประมาณการ ในกรณี ดังกล่าวกองทุนรวมอาจ
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ได้รบั ความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทัง้ หมด
นอกจากนี ้ ความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทาประกันภัยคุม้ ครองได้ หรือค่าเบีย้ ประกันอาจจะสูงมาก
จนไม่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจที่จะทาการประกันเพื่อคุม้ ครองความเสี่ยงในกรณีดงั กล่าว ในกรณีท่เี กิด
ความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมู ลค่ามากกว่าวงเงินประกัน
หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึน้ ทาให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นนั้ ไม่เป็ นตามประมาณการ
2.4

ควำมเสี่ยงจำกกำรทีผ่ ลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริงและทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอำจแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรทีไ่ ด้ระบุไว้
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี ้ ซึ่งไม่ใช่ขอ้ มูลในอดีตที่เกิดขึน้ จริง
(รวมถึงรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่น ๆ และวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริหาร
สาหรับการดาเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ใดๆ) แต่เป็ นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็ นจริงตามนัน้ เช่น การประมาณการรายได้
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึน้ อยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐานเหล่านีม้ ี
ความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวมเช่น การลดลงของนักท่องเที่ยว และอัตราค่าเช่าที่
ลดลง เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยเหล่านีอ้ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ จริง หรือการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากสิ่งที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้
ประมาณการดัง กล่ า วเป็ นการคาดการณ์ เกี่ ย วกั บ ผลประกอบการธุ ร กิ จ แผนการขยายธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปั จจุบัน และมิได้เป็ นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตัง้ อยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้ หรือไม่ก็ได้ และเป็ น
ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ จริง การดาเนินการ
บางประการ ของกองทุนรวมย่อมไม่เป็ นไปตามประมาณการที่ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึน้ จริงกับการประมาณการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ จริง หรือการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากสิ่งที่ ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้ดาเนินการให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัดเป็ นผูส้ อบทานประมาณการผล
การดาเนินงานของกองทุนรวม และพิจารณาความสมเหตุผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ
ดังกล่าว

2.5

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษีและกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในอนำคต
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณี ท่ีกองทุน
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้ หรือขายหรื อ
โอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนอาจต้องรับภาระทัง้ หมดหรือบางส่วน และ
อัต ราค่ าธรรมเนี ยมและอัต ราภาษี ท่ี กองทุน จะต้องชาระดังกล่ าว อาจแตกต่างจากอัตราที่ เป็ น อยู่ใน
ปั จจุบัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษี จากผลการดาเนิ นงาน ในเรื่องภาระ
ภาษี อื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรื อ เกี่ยวกับภาระภาษี ของเงินปั นผลที่กองทุนรวมจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหน่วย หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย
และ/หรือคาสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเป็ นเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าตลาด
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
2.6

ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ต้องมีกำรปรับปรุ งซ่อมแซมอำคำร
โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พกั อาศัยลักษณะนีแ้ ต่ละแห่งจะต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงให้
ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคล้องกับรู ปแบบความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบารุงรักษาประจาปี จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณี ท่ีเป็ นการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุ งเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พกั อาศัย ซึ่งปกติจะดาเนินการทุก ๆ
5-7 ปี หรือเป็ นการเปลี่ยนงานระบบสาคัญของโครงการซึ่งปกติจะดาเนินการทุก ๆ 20 ปี โดยประมาณ การ
ปรับปรุงดังกล่าวจะดาเนินการเป็ นส่วน ๆ เฉพาะพืน้ ที่ท่ีตอ้ งการปรับปรุงเท่านัน้ ดังนัน้ ผลกระทบต่อรายได้
ของกองทุนจะเกิดขึน้ เฉพาะบริเวณพืน้ ที่ท่ีมีการปรับปรุ ง หรือพืน้ ที่ใกล้เคียงที่ได้รบั การรบกวนจากการ
ปรับปรุง
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้ บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่ อลูกค้าน้อ ยที่สุด และจะต้องศึก ษาผลกระทบต่ อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้รับทุกครัง้ ก่อ น
ดาเนินการ นอกจากนี ้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ ในแต่ละครัง้ ผูเ้ ช่ายังคงต้อง
ชาระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงั กล่าวเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ท่ีเป็ น
เหตุสดุ วิสยั

2.7

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญำต
ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี หากใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ ช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผูเ้ ช่าไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้
ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทั้งหมด) อาจจะทาให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้
เช่า กล่าวคือจะทาให้ผเู้ ช่าไม่สามารถประกอบกิจการดาเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทัง้ หมด) ต่อไป
ได้ และอาจทาให้ผเู้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม และ/หรือทาให้รายได้ของกองทุนไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ และอาจเป็ นผลให้ผเู้ ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าได้
ทั้งนี ้ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญ าตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การขอต่ อ ใบอนุ ญ าตอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ในอนาคตซึ่ง อาจจะท าให้ก ารขอต่ อ
ใบอนุญ าตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญ าตได้ ซึ่งในกรณี ดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
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ยกเลิกสัญญาเช่าโดยนาอาคารหรือบ้านพักบางส่วนหรือทัง้ หมดในโครงการมาดาเนินการหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถนาอาคารหรือบ้านพักดังกล่าว
แยกขายเป็ นหลังๆ ได้
2.8

ควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำในกำรหำผู้เช่ำรำยใหม่เมือ่ สัญญำเช่ำสิน้ สุดลง
หากสัญญาเช่ามีผลสิน้ สุดลง และกองทุนรวมอยู่ในระหว่างดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่ เพื่อเข้าทาสัญญา
เช่าฉบับใหม่กบั กองทุน ในกรณีท่กี องทุนไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ทนั การสิน้ สุดของสัญญาฉบับเก่า
จะมีผลกระทบให้กองทุนขาดรายได้จากการให้เช่า ในช่วงเวลาที่ยงั ไม่มกี ารเช่า นอกจากนี ้ ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รบั ผลกระทบหากผลประโยชน์ท่ไี ด้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับใหม่แตกต่าง
ไปจากเดิม

2.9

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำเช่ำของผู้เช่ำ
การที่ผเู้ ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าได้ ผูเ้ ช่าอาจมีความเสี่ยงในการที่
ขาดเงิน ทุน หมุนเวียน หรือ อาจไม่ สามารถจัด หาเงิน ทุน หมุนเวียนในจานวนที่ เพีย งพอตามที่ ผู้บ ริห าร
โรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผูบ้ ริหารโรงแรม และอาจเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่า
ผิดสัญญาบริหารโรงแรม จะเป็ นเหตุเลิกสัญญาและกองทุนจะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนีก้ องทุน
อาจจะต้องดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ถ้าหากกองทุนไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอันควร
หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีขอ้ กาหนดที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กองทุนได้ กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผลประกอบการของกองทุน

2.10 ควำมเสี่ยงจำกกำรยกเลิกสัญญำและ/หรือเจ้ำของไม่ปฏิบัติตำมสัญญำของผู้บริหำรโรงแรม
การยกเลิกสัญญาระหว่างผูบ้ ริหารโครงการกับผูเ้ ช่าอาจเกิดขึน้ ได้ หากผูบ้ ริหารโครงการและ/หรือผูเ้ ช่า
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญานัน้ ๆ (หรือคู่สญ
ั ญาอาจจะตกลง
ยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ าย) อันเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่าต้องหาผูบ้ ริหารโครงการรายใหม่ถึงแม้
บริษัทจัดการเชื่อว่าผูเ้ ช่าจะสามารถหาผูบ้ ริหารโครงการรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอันควร เนื่องจากมี
ผูบ้ ริหารโครงการมืออาชีพอยู่เป็ นจานวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้บริหารโครงการรายอื่น หลายรายที่
ต้องการเข้ามาเป็ นผูบ้ ริหารโครงการนีอ้ นั เนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตงั้ ของโครงการ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผูบ้ ริหารโครงการรายใหม่นั้น กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือ
ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของกองทุน
2.11 ปั จจัยต่ำงๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือควำมควบคุมของกองทุนรวมอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยปั นผลของกองทุนรวม
กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยจากกาไรสุทธิในแต่ละปี ในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 90 ของกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใดหรือจากกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใดตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในรายละเอี ยดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่า ยเงินปั น ผลไม่ เกิน 2 ครัง้ ต่อปี อย่ างไรก็ดีรายได้ของ
กองทุนรวมนัน้ มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขึน้ อยู่กับปั จจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการชาระ
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ค่าเช่าของผูเ้ ช่า รายได้อื่นที่กองทุนรวมจะได้รบั ความสามารถในการบริหารโครงการของผูบ้ ริหารโครงการ
ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปั จจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ท่เี พียงพอ และเป็ นไปตามที่กองทุนรวมคาดการณ์
ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุ น
รวมไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนรวมจะสามารถจ่ายเงินปั นผลหรือรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลได้
2.12 รำคำของหน่วยลงทุนอำจจะเปลี่ยนแปลงภำยหลังจำกกำรเสนอขำยครั้งแรก
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ ขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะมีการซือ้ ขายในราคาที่ต่ากว่าหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายครัง้ แรก ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับหลายปั จจัย เช่น
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้องการซือ้ หรือขายหน่วยลงทุน
ของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้น
2.13 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอำจมิได้เป็ นมูลค่ำทีแ่ ท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับ หำกมีกำร
จำหน่ำยทรัพย์สนิ ออกไปทัง้ หมด หรือมีกำรเลิกกองทุนรวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ได้คานวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน และมูลค่าดังกล่า วอาจมิได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รบั
หากมีการจาหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
2.14 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนประเภทกองทุนปิ ดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สภาพ
คล่องในการซือ้ ขายหน่ว ยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื น้ ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปริม าณความต้อ งการของผู้ซื อ้ -ผู้ข าย (bid-offer) ขึ น้ อยู่กับ ปั จ จัยหลายประการที่ ก องทุน ไม่ สามารถ
ควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนีจ้ ะขาดสภาพ
คล่องในการซือ้ ขายในตลาดรอง นอกจากนีก้ ารที่กองทุนมีขนาดการจดทะเบียนที่ต่ากว่า 2,000 ล้านบาท
อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และราคาเสนอซือ้ -ราคาเสนอขายของหน่วย
ลงทุนของกองทุนอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) อย่างมีนยั สาคัญ
2.15 ควำมเสี่ยงทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ จำกกำรควำมไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมได้ลงทุน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่กองทุนรวมจะตัดสินใจลงทุนก่อนการลงทุนในทรัพย์สินในครัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การกองทุน
รวมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย (ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้อ 17.3) และผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินของกองทุน
รวมได้ทาการศึกษาข้อมูลของทรัพย์สินโดยละเอียด และได้ใช้ความพยายามอย่างเต็ม ที่ในการดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่จะลงทุน (due diligence) โดยเฉพาะในการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ
ของที่ ดิ น ที่ จ ะลงทุ น รวมถึ งการด าเนิ น การให้เจ้า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ข อเอกสารยื น ยัน จากสานัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ว่าที่ตงั้ ของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย มิได้ตงั้ อยู่บนที่ดิน
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ป่า เขตอุท ยานแห่งชาติ เขตวนอุท ยาน หรือเขตป่ าไม้ถาวร
อย่างไรก็ตาม การกระทาดังกล่าวมิได้เป็ นการประกันว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความ
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บกพร่อง ทัง้ นี ้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สิ น อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจ
พบได้ เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบทางเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้อจากัดใน
การตรวจสอบของทัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมและผูป้ ระเมินราคา นอกจากนี ้ ทรัพย์สินชิน้ นัน้ ๆ อาจจะมีความไม่
สมบูรณ์ ถูกต้อ งทางกฎหมายบางประการ ซึ่งการศึก ษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (due diligence) ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมและที่ปรึกษากฎหมายไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่ เกี่ ยวกับความไม่สมบูรณ์
ถูกต้องของทรัพย์สินดังกล่าว
2.16 ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกควำมผันผวนของรำยได้ทกี่ องทุนรวมจะได้รับ
กองทุนจะได้รบั ค่าเช่าจากผู้เช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นอัตราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน ทาให้
ความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผูเ้ ช่า ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็ นอัตราแปรผัน แม้อตั ราคงที่ยงั คงเป็ นรายได้หลักของกองทุน
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำย
1. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
เพดำน
ไม่มี
ไม่มี

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
1.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน* (ตำมทีจ่ ่ำยจริง)
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่

เพดำน
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่โอน
ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ

3. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม* (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันทีค่ ำนวณ)
เพดำน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.00%
3.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.05%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.20%
3.4 ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน 3.00%
3.5 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ไม่มี
3.6 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย การจัดการการจัดจาหน่าย
และ/หรือการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
3.6.1 ในการเสนอขายครัง้ แรก

ไม่เกิน 2.25% ของจานวนเงินเท่าที่ ได้จาหน่ายและ
จัดสรรให้แก่ ผูจ้ องซือ้ ทั่วไป โดยจะไม่รวมส่วนที่ได้มี
การจาหน่ายและจัดสรรให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ไม่เกิน 3.00% ของจานวนเงินที่จาหน่าย
ไม่มี
ไม่มี

3.6.2 ในการเสนอขายครัง้ ต่อไป
3.7 ค่าเบีย้ ประกันภัย
3.8 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการลงทุน
3.9 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
3.9.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 1.00%
3.9.2 หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 1.00%
3.10 [ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 0.01 % ของ nav]
ไม่มี
3.11 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
หมำยเหตุ
* ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
ทัง้ นี ้ อัตราค่าใช้จา่ ยข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรือตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
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ข้อมูลทีส่ ำคัญ (เพิ่มเติม)
1.ลักษณะทั่วไปของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
- เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นกองทุนรวมปิ ด และอาจไม่กาหนดอายุโ ครงการ ดังนั้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั ตัง้ กองทุนรวมได้ จนกว่าจะมีการ
เลิกกองทุนรวมและมีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผลู้ งทุนตามมูลค่าที่เหลืออยู่ ณ ขณะนัน้
2.ลักษณะเฉพำะของกำรลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ประเภท freehold และ leasehold
กองทุนรวมที่ถือกรรมสิทธิใ์ น
อสังหาริมทรัพย์ (free hold)

กองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิการเช่า
(lease hold)

1.กรรมสิทธิ์

เป็ นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ไม่ได้เป็ นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่มีสิทธิ
ในการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงที่ทาสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์
เท่านัน้

2.มูลค่าของกองทุน

อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงตามราคา
อสังหาริมทรัพย์

ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือน้อยลง
ดังนั้น เมื่อเลิกกองทุน ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั
เงิน คืน เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนอาจลดลงถึงศูนย์บาทได้

3.วิธีกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
- เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั ตัง้ กองทุนรวมจะต้องนาหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่อง ดังนัน้ ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
3.1 ผูล้ งทุนจะต้องเปิ ดบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการซือ้ ขายหุน้
3.2 ราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามราคาตลาดที่ขึน้ อยู่กับความต้องการซือ้ หรือขายของผู้ถือหน่วยขณะนั้นๆ ซึ่ง
อาจจะสูงหรือต่ากว่าราคาที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซือ้ มา หรือในบางช่วงเวลา หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องได้
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คำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จ ากั ด จึ ง ไม่ มี ภ าระผู ก พั น ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น รวม ทั้ ง นี ้ ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด”
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด เช่นเดียวกันกับ
ที่ บ ริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน อี ส ท์ส ปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ห รือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ปอ้ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ”
ทั้งนี ้ ผู้ล งทุนสามารถขอตรวจสอบข้อ มูล การลงทุน เพื่ อ บริษั ท จัด การได้ท่ี บ ริษั ท จัด การ และ
สานักงาน ก.ล.ต.”
“ในกรณี ท่ีผู้ล งทุนต้อ งการทราบข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ผู้ล งทุน สามารถขอหนังสื อ ชี ช้ วนส่ วน ข้อ มูล
โครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน”

วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชีช้ วน : 15 พฤศจิกายน 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่

สารบัญ
คาจากัดความ :
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุน และรายละเอียดนโยบายการลงทุน

4
13
13
14

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุนครัง้ แรก
3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
3.4 จุดเด่นในการลงทุน
3.5 ปั จจัยความเสี่ยง
3.6 การลงทุนในอนาคต
4. หลักเกณฑ์การลงทุน
4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
4.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
5. ข้อกาหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
5.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล
5.2 วิธีการจ่ายเงินปั นผล
6. หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. การโอนหน่วยลงทุน
9. การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น
10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
10.1 องค์ประกอบ
10.2 รูปแบบการตัดสินใจ
10.3 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ อบบัญชี
13. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
14. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
15. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
16. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
17. ที่ปรึกษาของกองทุน
18. ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
19. การเสนอขายหน่วยลงทุน
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หน้า 1

19.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลาทาการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
19.2 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุน
19.3 การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
19.4 การคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
19.5 การซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
21. การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุน
21.1 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
21.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน
22. การลดเงินทุนของกองทุน
23. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน
23.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
23.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
24. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุน (ถ้ามี) ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
24.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
24.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
24.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี)
24.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
24.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
25. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน
26. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
27. การจัดทารายงานให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
27.1 รายงานของกองทุน
27.2 รายงานการซือ้ เช่า จาหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
27.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ท่ยี งั สร้างไม่เสร็จ
28. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
29. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
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30. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
30.1 สิทธิในการรับเงินปั นผล
30.2 สิทธิในการลงมติในกรณีต่าง ๆ
30.3 สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
30.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
30.5 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
30.6 ข้อสงวนสิทธิของบริษัทจัดการ
31. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
31.1 การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคาสั่ง
31.2 การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการกรณีอื่นๆ
31.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีการเรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
32. การเลิกโครงการจัดการกองทุน
33. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุน
34. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
35. การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
36. การประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
37. อื่นๆ
38. ภาคผนวก
- เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกาะยาวน้อย
- เอกสารแนบ 2 ข้อมูลบริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพิทลั ลิตี (ไทยแลนด์) จากัด (“เอสแอลเอช”)
- เอกสารแนบ 3 สภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา กระบีแ่ ละภูเก็ต
- เอกสารแนบ 4 ประมาณการงบกาไรขาดทุน
- เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานของผูป้ ระเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
- เอกสารแนบ 6 สรุปรายงานการประเมินสภาพอาคารทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างวิศวกรรมและงานระบบ
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คาจากัดความ
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริษั ท หลั ก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น อี ส ท์ส ปริง (ประเทศไทย)
จากัด

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

หมายถึง

ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจการให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

กฎหมาย ก.ล.ต.

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายที่
ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทัง้ ที่มี
อยู่ในปั จจุบนั และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป

หมายถึง

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail fund) ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนรวม
และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง

หมายถึง

กองทุนรวมซึ่งกาหนดอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะได้มาจากการลงทุน
ไว้เป็ นการแน่นอนแล้วในโครงการ

การประกันรายได้

หมายถึง

การจั ด ให้ มี บุ ค คลอื่ น เข้า รับ ประกั น รายได้จ ากการจั ด หา
ผ ล ป ระ โย ช น์ จ า ก อ สั งห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า รเช่ า

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 4

อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทุ น รวมตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่ประกันไว้
การประเมินค่าทรัพย์สิน

หมายถึง

ก ารค าน วณ มู ล ค่ าอ สั ง หาริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ทธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิ ดเผยข้อ มูล ต่ อ ประชาชนโดยเป็ น การประเมิ น อย่ า งเต็ ม
รู ป แบบ ซึ่ ง ต้อ งมี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ ข้อ จ ากัด สิ ท ธิ
ครอบครองในทรัพ ย์สิน เงื่อ นไข และข้อจ ากัด ทางกฎหมาย
ข้อจากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์
ในปั จจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการสารวจ
ทรัพย์สินตามสภาพที่เป็ นอยู่

การสอบทานการประเมินค่า

หมายถึง

การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน โดยมิได้มีการสารวจทรัพย์สิน

รายงานการประเมินค่า

หมายถึง

รายงานของบริษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิ น ซึ่ง ระบุ รายละเอี ย ด
ต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
โดยมี ผู้ป ระเมิ น หลัก ตามประกาศสานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ว่ า ด้ว ยการให้ ค วามเห็ น ชอบบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม

บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งเฉพาะในการท าธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า รเช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.29/2549
เรื่ อ ง ก า รก ระ ท า ที่ อ า จ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ใ นการจั ด การกองทุ น และหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ป้ อ งกั น ลงวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2549 รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ("ประกาศที่ สน. 29/2549") และรวมถึ ง บุ ค คล
ดังต่อไปนี ้
ก. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ข. บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิ น ที่ ได้รับ แต่ ง ตั้ง จาก บริษั ท
จัด การให้ป ระเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน ในการจัด การลงทุ น ของ
กองทุนนัน้
ค. ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ง. บุ ค คลที่ มิ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ ง ถื อ หุ้น ในลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่
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1. บุ ค คลที่ ถื อหุ้ น ของที่ ปรึ ก ษ าต าม ข้ อ 20(1)(ฌ )
ของประกาศที่ สน.29/2549หรือของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนตาม (ก) หรือของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ตาม(ข)หรือของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม (ค) เกิน
ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของที่
ปรึกษาผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทประเมิน
ค่ า ทรัพ ย์สิ น หรื อ ผู้ บ ริห ารอสั ง หาริม ทรัพ ย์ดั ง กล่ า ว
แล้วแต่กรณี
2. บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกิน
ร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือ
จานวนหุน้ ส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บคุ คลตาม 1.
เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ในต่างประเทศ
จ. นิติบุคคลที่ปรึกษาตามข้อ (20)(1)(ฌ) ของประกาศที่ สน.
29/2549 หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนตาม (ก) หรือ
บริ ษั ทประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตาม (ข) หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริม ทรัพ ย์ตาม (ค) ถื อหุ้นหรือเป็ นหุ้น ส่วนของนิ ติ
บุ ค คลดั ง กล่ า วเกิ น กว่ า ร้อ ยละ10 ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือจานวนหุน้ ส่วน
ที่ ป รึ ก ษาตาม (ง) และ(จ) หมายความว่ า ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง ให้
คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่ าอ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ ก ารจั ด ห าผ ล ป ระ โย ช น์ จ า ก
อสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบุคคลเดียวกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หมายถึง

การพิ จ ารณาความเป็ น กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.19/2553 เรื่องการจัดตัง้
กองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

หน้า 6

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย

หมายถึง

โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย (Six Senses Yao Noi) ตัง้ อยู่บน
เกาะยาวน้อย อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เงินทุนโครงการ

หมายถึง

วงเงินที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุน
ได้ไม่เกินวงเงินดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ในโครงการ

เงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง

เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รบั จากการจาหน่ายหน่วย
ลงทุนและนามาจดทะเบียนไว้กบั สานักงาน

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

หมายถึง

บุคคลที่รบั ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่บริษัทจัดการกองทุน
รวมเกี่ยวกับการลงทุนหรือ จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่ า อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้มาจากการลงทุน

ธนาคาร

หมายถึง

ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้

ป่ าเกาะ/ โรงแรมป่ าเกาะ/
บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด

หมายถึง

บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด

อีเอชวาย

หมายถึง

บริษัท อี.เอช.วาย จากัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 7

บริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี
ฮอสพิทลั ลิตี (ไทยแลนด์) จากัด
(“เอสแอลเอช”)

หมายถึง

บริษัทที่เป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน และผูบ้ ริหาร
โครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย

ทรัพย์สินที่ลงทุน

หมายถึง

อสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุนและสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุน

ทรัพย์สินที่เช่า

หมายถึง

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนซึ่ง เอสแอลเอช เช่าจากกองทุน

อาคารส่วนสนับสนุน

หมายถึง

อาคารส่วนสนับสนุนของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึง่
ประกอบไปด้วยอาคารสานักงานสาหรับ พนักงาน
ห้องฝึ กอบรม ห้องเก็บของและส่วนอาคาร ซักรีด เป็ นต้น

ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

หมายถึง

ใบอนุญ าตก่อ สร้างตามรายละเอี ยดปรากฏตามข้อ 3.2.2.1
ของโครงการ

บริษัทในเครือ

หมายถึง

บริษั ท ที่ ถื อ หุ้น ในบริษั ท จัด การ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ บริ ษั ท
ประเมิ น ค่ าทรัพ ย์สิน ที่ ป รึก ษาหรือผู้บ ริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์
ตัง้ แต่รอ้ ยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว หรือบริษัทที่บุคคลดังกล่าวถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ
สิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทนัน้

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

หมายถึง

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่บริษทั จัดการแต่งตัง้
ขึน้ โดยเป็ น บริษั ท ที่อยู่ในบัญ ชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่ า ด้ว ยการให้ค วามเห็ น ชอบบริษั ท
ประเมินค่าทรัพย์สินรวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รบั ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั
ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 8

ผูจ้ ดั การกองทุน

หมายถึง

ผู้ท่ี ท าหน้า ที่ ตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง หลั ก ทรัพ ย์
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ มิ ใ ช่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผูท้ ่ีทาหน้าที่ตดั สินใจลงทุนหรือจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ผูจ้ องซือ้ ทั่วไป

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่จองซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วน และมิใช่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ องซือ้ พิเศษ และ
(2) เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า และผูใ้ ห้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนรวมจะลงทุน

ผูจ้ องซือ้ พิเศษ

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่จองซือ้ หน่วยลงทุนที่จะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ น
พิเศษกว่าผูจ้ องซือ้ ทั่วไป ซึง่ ได้แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(2) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(4) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที่มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุนแก่ผลู้ งทุนเป็ นการทั่วไป
(5) สภากาชาดไทย
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
(7) กองทุนประกันสังคม
(8) บริษัทประกันภัย
(9) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์
(10) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
(11) มหาวิทยาลัย
(12) ผูล้ งทุนตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 9

ผูล้ งทุนต่างด้าว

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่เป็ นคนต่างด้าวและนิตบิ คุ คลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือน
คนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด แล้วแต่กรณี

ผูเ้ ช่า

หมายถึง

ผูท้ ่เี ช่าทรัพย์สินที่ลงทุนจากกองทุน

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ แต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ท าหน้ า ที่
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนแทนบริษัทจัดการในกรณีท่ี
กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ อสังหาริมทรัพย์

ผูร้ บั ประกันรายได้

หมายถึง

ผู้ท่ี ท าสัญ ญาประกัน กับ บริษั ท จัด การกองทุน รวมในการให้
ประกันว่ากองทุนรวมจะได้รบั รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสั ง หาริม ทรัพ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ข อง
กองทุนรวม ตามจานวนและภายในระยะเวลาที่รบั ประกันไว้

หนังสือคา้ ประกันของธนาคารพาณิชย์ หมายถึง

หนังสือคา้ ประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้กองทุนรวมเพื่อ
ประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

ผูส้ อบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญ ชีข องกองทุน ซึ่งเป็ นผู้ท่ี อยู่ในบัญ ชีรายชื่ อที่ ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผูส้ นับสนุนหรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่
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รายได้ประจา

หมายถึง

รายได้ท่ีเป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติ ประจาที่ก องทุน รวมได้รับ
เนื่ อ งจากการให้ บุ ค คลอื่ น ใช้อ สั ง หาริ ม ทรัพ ย์ เช่ น ค่ า เช่ า
ค่าบริการ เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบีย้ ของรายได้
ดังกล่าว

วันทาการ

หมายถึง

วันเปิ ดทาการปกติของบริษัทจัดการ

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชีช้ วน

หมายถึง

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาคม

หมายถึง

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุน

หมายถึง

ทรัพย์สินทุกชนิด นอกจากอสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุนซึง่ รวมถึง
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่พกั เช่น เตียง ตูเ้ สือ้ ผ้า
ตูเ้ ก็บของ สุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่ใช้ในส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
เช่น เตาปรุงอาหาร เครื่องครัว เครื่องซักรีด และเครื่องใช้ไฟฟ้า
รถกอล์ฟ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
อื่นๆ ซึ่งเอสแอลเอช ใช้ในการดาเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 11

อสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุน

หมายถึง

(1) ที่ ดิ น ตามหนังสื อ รับ รองการท าประโยชน์ ซึ่งเป็ น ที่ ตั้งของ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ทั้งนี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
ข้อ 3.2.2.1 (ก) ของโครงการ รวมถึ ง ระบบสาธารณู ปโภคใดๆ
และส่วนควบของที่ดินดังกล่าวและ
(2) อาคาร สิ่ ง ปลูก สร้า งใดๆ ทั้ง หมดซึ่ ง ได้ป ลูก สร้า งในที่ ดิ น
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม ข้ อ 3.2.2.1 (ข) ของ
โครงการ รวมถึงงานระบบต่างๆ และสิ่งติดตัง้ ตรึงตรา สิ่งอานวย
ความสะดวกต่ างๆ และส่ ว นควบของอาคารดังกล่ าว ที่ ใช้ใน
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
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ชื่อบริษัทจัดการ
ทีอ่ ยู่

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุน
ชื่อโครงการจัดการ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ประเภทโครงการ

1.5
1.6

ลักษณะโครงการ
อายุโครงการ

2.

จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

จานวนเงินทุนของโครงการ
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุน
ประเภทหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครั้งแรก

2.6

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่
Luxury Real Estate Investment Fund
LUXF
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระบุเฉพาะเจาะจง โดย
มีการกาหนดอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะซือ้ หรือเช่าเป็ น
การแน่นอน ที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการ
ทั่วไป ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้รบั หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
: ระบุเฉพาะเจาะจง
: ไม่กาหนดอายุโครงการ
:
:
:
:

1,965 ล้านบาท
9.80 บาท
ไม่เกิน 196.5 ล้านหน่วย
ระบุช่ือผูถ้ ือ
10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
: 10,000 บาท และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท
:
:
:
:
:
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3.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุน และรายละเอียดนโยบายการลงทุน

3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนจะนา
เงินที่ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ
การเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้
เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะโรงแรม หรือการนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วง
เพื่อให้ผปู้ ระกอบการนาอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
รวมถึงดาเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดาเนินการขอ
หรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตเปิ ดโรงแรม (ในกรณีท่กี ฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวได้) และ/
หรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ ยวข้องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน อื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น
และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด

3.2

รายละเอียดนโยบายการลงทุนครั้งแรก
ในการลงทุนครัง้ แรกกองทุนจะทาการลงทุน โดยซือ้ ทรัพย์สินที่ลงทุน (ตามคานิ ยามที่กาหนดไว้ในโครงการ) ที่
บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการดาเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย อยู่
ในปั จจุบนั และจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าแก่บริษัท อี.เอช.วาย จากัด (เป็ นบริษัทที่
ถือหุน้ โดยบริษัท โรงแรมป่ าเกาะ จากัด ประมาณร้อยละ 99) เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคาร
ที่พัก เป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปอีก 2 ปี หลังจากนั้นจะมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าอีกครัง้ ละ 3 ปี จานวน 5 ครัง้ ทัง้ นี ้ หลังจากครบ 20 ปี แล้ว หากกองทุนมีความประสงค์จะให้อีเอชวาย
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะดาเนินการเจรจาให้ อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครัง้ ละ 3 ปี โดยรายละเอียดจะ
เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน
หมายเหตุ: จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่ าเกาะ เรื่องการปฏิบตั ิหน้าที่ของป่ าเกาะ และ อี
เอชวายตามสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระทาการที่เกี่ยวข้อง และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพ
ใต้ได้มีคาพิพ ากษาและคาบังคับ ให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญ ญาประนีประนอมยอมความกันระหว่าง
กองทุนรวมและป่ าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
และบริษัทจัดการจะดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายอื่นมาแทนต่อไป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่
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3.2.1

ข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
3.2.1.1 ลักษณะโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
เจ้าของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
บริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ประกอบด้วย
1. บริษัท สามลม จากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ประมาณร้อยละ 49.99
2. บริษัท Germing Frey, Hotel & Resorts PCC. เป็ นผูถ้ ือหุน้
ประมาณร้อยละ 49
ที่ตงั้
55 หมู่ 5 ตาบลเกาะยาวน้อย อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
วันเริ่มเปิ ดดาเนินการ
ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2550
ผูบ้ ริหารโครงการ
บริษัท สรรพสัมผัส จากัด (Sarppasamphat Limited)
จานวนอาคารและประเภทของอาคาร
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ประกอบไปด้วย
• วิลล่าที่มีสระว่ายนา้ ส่วนตัว (Pool Villa) 56 หลัง แบ่งเป็ น
ประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite,
The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพืน้ ที่ใช้
สอยมีตงั้ แต่ประมาณ 161 ถึง 1,402 ตารางเมตร
• อาคารบ้านพักคนงาน จานวน 10 หลัง อาคารส่วนบริหาร
อาคารสานักงานและฝ่ ายวิศวกรรม ห้องซักรีด
• อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึง ห้อ งอาหาร สปา ห้องซาวน่ า ห้องออกกาลังกาย
สนามเทนนิส ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และเพลง
สิ่งอานวยความสะดวกในวิลล่า
สิ่งอานวยความสะดวกอันได้แก่ ตูน้ ิรภัย โทรศัพท์ ทีวี เครื่องเล่น
DVD ตูแ้ ช่ไวน์ ตูเ้ ย็น เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงและสระว่ายนา้ ส่วนตัว เป็ นต้น
ส่วนบริการกลาง
ประกอบด้วยส่วนบริการกลางอืน่ ๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร ห้องซักรีด
สปา ห้องซาวน่า ห้องออกกาลังกาย สนามเทนนิส อุปกรณ์กีฬาทาง
นา้ (Water Sport) รถกอล์ฟ ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และเพลง
ระบบต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ซิกส์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า (เป็ นระบบสายส่งเคเบิล้ ใต้นา้
เซ้นส์ ยาวน้อย
จากจังหวัดภูเก็ต) ระบบป้องกันอัคคีภยั และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
เช่น ระบบหัวกระจายนา้ ดับเพลิง (ระบบสปริงเกอร์) เครื่องตรวจควัน
รถดับเพลิง ระบบบาบัดนา้ เสีย บ่อนา้ บาดาล 12 บ่อและอ่างเก็บนา้
จืด
ผูอ้ อกแบบ
ผูอ้ อกแบบสถาปั ตย์ และตกแต่งภายใน
• บริษัท แฮบบิตา จากัด (Habita Co.,Ltd)
• บริษัท สรรพสัมผัส จากัด (Sarppasamphat Limited)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่
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ผูอ้ อกแบบงานระบบและโครงสร้าง
• บริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (Poyry Energy Ltd.)
ผูอ้ อกแบบภูมิสถาปั ตย์
• บริษัท อินไซด์ เอาท์ ดีซายน์ จากัด (Inside Out Design Co.,
Ltd.)
3.2.1.2 ข้อมูลลูกค้า
คาดการณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย โดยจาแนกตามถิ่นฐานของผูเ้ ข้าพักแบ่ง
ตามทวีป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ถิ่นฐานของผู้เข้าพัก

ร้อยละของจานวนคืนทีเ่ ข้าพัก

1. ยุโรป
53%
2. เอเชีย
12%
3. โอเชียเนีย*
8%
4. อเมริกา
2%
5. อื่นๆ
25%
รวม
100%
* ทวีปโอเชียเนีย เช่น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิ จิ ฯลฯ

3.2.2

รายละเอียดทรัพย์สินทีล่ งทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
3.2.2.1 อสังหาริมทรัพย์ทลี่ งทุน
กองทุนจะซือ้ และรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งใช้ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อย ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ และส่วนควบ
ของที่ดินดังกล่าว เช่น ท่อประปา ท่อนา้ เสีย เป็ นต้น ทัง้ นี ้ รายละเอียดของโฉนดและหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ (นส.3 ก) ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมีรายละเอียดดังนี ้

เลขทีโ่ ฉนด/
เลขทีน่ ส.3 ก.
2881

เลขทีด่ นิ

หน้าสารวจ

2

1726

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

ตาบล

อาเภอ

เกาะยาวน้อย เกาะยาว

จังหวัด
พังงา
รวม

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
60-0-32.6
60-0-32.6
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นส.3 ก.
เลขที่

เลขทีด่ นิ

หน้าสารวจ

1133
1910
1911

20
59
60

4725 III 85
4725 III 85
4725 III 85

ตาบล

อาเภอ

เกาะยาวน้อย เกาะยาว
เกาะยาวน้อย เกาะยาว
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ทัง้ นี ้ ป่ าเกาะตกลงจะจัดการให้เอกสารสิทธิ์ท่ีดินที่จะซือ้ ส่วนที่เหลือ 3 ฉบับ เปลี่ยนจาก นส.3ก.เป็ นโฉนด
ที่ดินโดยสมบูรณ์และมีผลถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้
โดยป่ าเกาะตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวทัง้ หมดเพียง ผูเ้ ดียว โดยกองทุน
รวมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จะให้ความร่วมมือกับป่ าเกาะในการใดๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าวกองทุนรวมและป่ าเกาะ จะทาการขอออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินส่วนที่เหลืออีก 3 แปลง หลังจากที่ตงั้
กองทุนรวม
หมายเหตุ: ในปั จจุบัน น.ส.3ก ฉบับ เลขที่ 1910 และ 1911 จานวนทั้ง 2 ฉบับได้ถูกเปลี่ยนเป็ นโฉนด
ที่ ดิ น เลขที่ 3120 เรี ย บร้อ ยแล้ว และคงเหลื อ น.ส.3ก ฉบั บ เลขที่ 1133 ที่ ยั ง ไม่ ได้ถู ก
เปลี่ยนเป็ นโฉนดที่ดิน และในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนรวมกับป่ า
เกาะกองทุนรวมยินยอมให้หน้าที่ดงั กล่าวของป่ าเกาะระงับลง
(ข) อาคาร สิ่งปลูกสร้างใดๆ ทั้งหมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดิ นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงงานระบบต่างๆ
และสิ่งติดตัง้ ตรึงตรา เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบบาบัดนา้ เสีย เป็ นต้น สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
และส่วนควบของอาคารดังกล่าวที่ใช้ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โรงแรม
ป่ าเกาะ จากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)

วิลล่า ที่ มีสระว่ายน ้าส่วนตัว (Pool Villa) จานวน 56 หลัง แบ่ งเป็ นประเภท Pool Villa,
Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพืน้ ที่
ใช้สอยมีตงั้ แต่ประมาณ 161 ถึง 1,402 ตารางเมตร รวมเนือ้ ที่ประมาณ 13,090 ตาราง
เมตร

(2)

อาคารบ้านพัก คนงาน จ านวน 10 หลัง อาคารส่ วนบริห าร อาคารสานักงานและฝ่ าย
วิศวกรรม ห้องซักรีด รวมเนือ้ ที่ประมาณ 4,100 ตารางเมตร

(3)

อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร สปา ห้องซาว
น่า ห้องออกกาลังกาย สนามเทนนิส ห้องสมุด หนังสือ ภาพยนตร์และ เพลง รวมเนือ้ ที่
ประมาณ 4,130 ตารางเมตร
ทัง้ นี ้ พืน้ ที่ดงั กล่าวให้รวมหมายถึง พืน้ ที่ระเบียง ทางเดินและสระว่ายนา้
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3.2.2.2 สังหาริมทรัพย์ทลี่ งทุน
กองทุนจะซือ้ และรับโอนกรรมสิทธิ์สงั หาริมทรัพย์ท่ีลงทุน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ พัก เช่น เตียง ตูเ้ สือ้ ผ้า ตูเ้ ก็บของ สุขภัณ ฑ์
เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ทีวี เครื่องเล่น DVD ตูแ้ ช่ไวน์ ตูเ้ ย็น และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ที่ ใช้ในส่ ว นกลางของโครงการ ซิ ก ส์เซ้น ส์ ยาวน้อ ย เช่ น เตาปรุ ง อาหาร
เครื่องครัว เครื่องซักรีด และเครื่องใช้ไฟฟ้า รถกอล์ฟ เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
อานวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งโรงแรม ป่ าเกาะ เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ์และใช้ในการดาเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์
ยาวน้อย
อนึ่ง การลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็ นไปตามแผนภาพต่อไปนี ้

/

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นนีอ้ ยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.3 สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินทีล่ งทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ของโครงการโครงการ ซิ ก ส์เซ้น ส์ ยาวน้อ ย ซึ่งเป็ น มูลค่ า เงิน ลงทุ น รวมกัน ไม่ เกิ น
1,958,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามสรุปสาระสาคัญของร่าง
สัญญาซือ้ ขาย ดังนี ้
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ก. สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริมทรัพย์
ผู้ขาย

บริษัท โรงแรมป่ าเกาะ จากัด

ผู้ซอื้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

ทรัพย์สินทีจ่ ะซือ้ ขาย

(1) ที่ดินซึ่งเป็ นที่ตั้งของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึง งานระบบ
ต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าว และ
(2) อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมดซึ่ งได้ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว รวมถึง
งานระบบต่างๆ และสิ่งติดตัง้ ตรึงตรา สิ่งอานวยความสะดวก และส่วน
ควบของอาคารดังกล่าว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่ผูข้ ายเป็ นผูถ้ ือ
กรรมสิทธิ์และใช้ในการดาเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทีจ่ ะซือ้ ขาย

ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซือ้ ขายในวันที่
[ ] พ.ศ. 2551 หรือภายในวันและเวลาตามที่ผซู้ ือ้ จะแจ้งให้ทราบ

เหตุผดิ นัดผิดสัญญา

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญา
(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูข้ าย
• ผู้ข ายไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลง หรือ ผิ ด ค ารับ รองตามที่ ร ะบุ ไว้ใน
สัญญาจะซือ้ จะขายฉบับนี ้ หรือสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ หรือ
สัญ ญาตกลงกระท าการ และไม่ สามารถด าเนิ น การแก้ไข และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่ได้ตกลงกัน
เว้นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
• ในกรณีท่ีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซือ้ ขาย ไม่
สามารถกระท าได้เนื่ องจากความผิ ดของผู้ขาย เว้น แต่ เป็ น เหตุ
สุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ ผูซ้ ือ้ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริมทรัพย์
(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูซ้ ือ้
• ในกรณีท่ีผซู้ ือ้ ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรือผิดคารับรองที่
เป็ นสาระสาคัญของสัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริมทรัพย์ และไม่
สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามสัญญา ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่ได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
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การเลิกสัญญา

คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง อาจบอกเลิ ก สั ญ ญาฉบั บ นี ้ และ/หรื อ เรี ย ก
ค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผูซ้ ือ้ มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผขู้ ายทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญ ญาฉบับนี ้ และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูข้ าย
(2) ผูข้ ายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผซู้ ือ้ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูซ้ ือ้ ได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิด
ของผูซ้ ือ้
(3) ให้สญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็ นอันสิน้ ผลทันที ในกรณี ดัง ต่อไปนี ้ โดยที่คู่สัญญา
แต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรียกค่าเสียหาย เว้นแต่คู่สัญ ญาจะตกลงกันเป็ น
อย่างอื่น
• เมื่ อ ไม่ ส ามารถโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรัพ ย์สิ น ที่ จ ะซื ้อ ขายภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด โดยเหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ อื่ น ใดอั น มิ ใ ช่
ความผิ ด ของคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และคู่สัญ ญาตกลงเลิ ก
สัญญา
• เมื่อคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ้

ข. สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์
ผู้ขาย

บริษัท โรงแรมป่ าเกาะ จากัด

ผู้ซอื้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

ทรัพย์สินทีซ่ อื้ ขาย

สังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ ซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทีซ่ อื้ ขาย

ผูซ้ อื ้ และผูข้ ายตกลงให้กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สินที่ซอื ้ ขายมีผลเป็ นการโอนอย่าง
สมบูรณ์ ทันทีท่คี ่สู ญ
ั ญาได้ดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซือ้ ตาม
สัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิน้ แล้วและได้มกี ารชาระราคา
ทรัพย์สินที่ซือ้ ขายตามสัญญาฉบับนีแ้ ล้ว

เหตุผดิ นัดผิดสัญญา

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญา
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(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูข้ าย
• ผู้ข ายไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลง หรือ ผิ ด ค ารับ รองตามที่ ร ะบุ ไว้ใน
สัญ ญาฉบั บ นี ้ หรือ สัญ ญาจะซื อ้ จะขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ หรื อ
สัญ ญาตกลงกระท าการ และไม่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ไขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่ได้ตกลงกัน
เว้นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
• ในกรณี ท่ีก ารจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพ ย์สินที่ จ ะซือ้ ตาม
สัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถกระทาได้เนื่องจาก
ความผิดของผู้ขาย ทั้งนี ้ เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิด
จากการที่ ผู้ซื ้อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ใ น
สัญญาฉบับนี ้
(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูซ้ ือ้
• ผูซ้ ือ้ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรือผิดคารับรองที่เป็ น สาระสาคัญของ
สัญญาฉบับนี ้ และผูซ้ ือ้ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาฉบับนีภ้ ายในระยะเวลาใดๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ตกลง
กัน เว้นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
การเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือเรียก
ค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ผูซ้ ือ้ มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผขู้ ายทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูข้ าย
(2) ผูข้ ายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผซู้ ือ้ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผูซ้ ือ้ ได้หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิด
ของผูซ้ ือ้
(3) ในกรณี เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ ให้สัญ ญาฉบับนีเ้ ป็ น อันสิน้ ผลทันที
โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ าย เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
• เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซือ้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ทั้งนี ้ โดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง และคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรือ
• เมื่อคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ้
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3.2.2.4 มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(ก) จานวนเงินทุนของโครงการเป็ นเงินทั้งสิน้ ไม่เกิน 1,965,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้า
ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี ้ กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 1,958,000,000 บาท (หนึ่งพัน
เก้าร้อยห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยส่วนที่เหลือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทุน
(ข) ราคาประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินจานวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ประเมินราคา
บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จากัด

ราคาประเมิน (บาท)

วันทีป่ ระเมิน

1,900,000,000

18 ธันวาคม 2550

2,052,000,000

24 มีนาคม 2551

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน้ 20 ยูนิต 2
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จากัด
เลขที่ 11 ชัน้ 19 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

3.2.2.5 ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นใดตามทีส่ านักงาน กลต. จะประกาศกาหนด
ทั้งนี ้ ให้ถือว่ากองทุนรวมได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่จาเป็ นต้องขอมติจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก
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3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
3.3..1 ตามกาหนดเดิมของโครงการกองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าทรัพย์สินแก่
บริษัท อี.เอช.วาย จากัด เป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปอีก 2 ปี หลังจากนั้ น
จะมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีกครัง้ ละ 3 ปี จานวน 5 ครัง้ เพื่อให้บริษัท อี.เอช.วาย จากัด นาทรัพย์สินที่ลงทุนไปใช้ใน
การดาเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยอีเอชวาย จะชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็ นรายเดือน โดยค่า
เช่าจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ซ่งึ มีอตั รา 8 ล้านบาทต่อเดือน (โดยชาระเงินตามกระแสเงินสดจากการประกอบ
กิจการของผูเ้ ช่า โดยในกรณีท่ีมียอดค่าเช่าคงค้าง กองทุนรวมกาหนดให้ผเู้ ช่าตกลงและ/หรือป่ าเกาะ ชาระยอดค่าเช่า
คงที่คงค้างทุกครึ่งปี บญ
ั ชีของกองทุนรวม สิน้ เดือน มิถุนายน และธันวาคม) และค่าเช่า แปรผัน ซึ่งคิดคานวณค่าเช่า
ตามสูตรที่ค่สู ญ
ั ญาร่วมกันกาหนดขึน้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญบางส่วนของสัญญา
เช่าทรัพย์สิน) ทั้งนี ้ บริษัท อี.เอช.วาย จากัด จะดาเนินการให้บริษัท สรรพสัมผัส จากัด (Sarppasamphat Limited)
เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ ซิ กส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี ้ หลังจากครบ 20 ปี แล้ว หากกองทุนมีความประสงค์
จะให้อีเอชวาย ต่ออายุสัญญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะดาเนินการเจรจาให้ อีเอชวาย ต่อสัญ ญาเช่าครัง้ ละ 3 ปี โดย
รายละเอียดจะเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน
3.3.2 จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่ าเกาะ เรื่องการปฏิบตั ิหน้าที่ของป่ าเกาะ และ อีเอชวาย
ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระทาการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจึงได้ดาเนินการขอมติจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ง ตามมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนได้มีมติ ให้ปรับ โครงสร้างการชาระหนี ้และการเพิ่ มเติม หลักประกัน โดยลดระยะเวลาสัญ ญาเช่า
ทรัพย์สินของบริษัท อี.เอช.วาย จากัด ให้มีผลสิน้ สุดในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 (วั นสุดท้ายของรอบปี บญ
ั ชีท่ี 4 ของ
กองทุน) และบริษั ทจัดการจะดาเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาแทนต่อไป พร้อมกับ ยกเลิกโครงสร้างของค่าเช่า โดย
บริษัท อี.เอช.วาย จากัด ในฐานะผูเ้ ช่า และบริษัท โรงแรม ป่ าเกาะ จากัด ในฐานะผูร้ บั ประกันรายได้ขนั้ ต่าของกองทุน
ตกลงจะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้กองทุนให้มีรายได้ขั้นต่าเพื่อจ่ายเงินปั นผล (รายได้ค่าเช่าหักด้วยค่าใช้จ่ายตามปกติ
ของกองทุน) ในอัตราร้อยละ 7 ในปี ท่ี 4 ซึ่งเป็ นปี สุดท้ายของการเช่าและสัญ ญาเช่าจะสิน้ สุดในวันที่ 30 มิถุนายน
2555 มี ผลให้ก ารรับ ประกัน รายได้ขั้น ต่ า ของกองทุน รวมในปี ที่ 5 ถูก ยกเลิก และต่ อมาศาลแพ่ ง กรุ งเทพใต้ได้มี
คาพิพากษาและคาบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่ าเกาะ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น
จะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 และบริษัทจัดการจะดาเนินการหาผูเ้ ช่า และ/หรือผูซ้ ือ้
รายอื่นมาแทนต่อไป
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3.3.3 ภายหลังจากศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้มีคาพิพากษาและคาบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญ ญาประนีประนอม
ยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่ าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนรวมได้จดั ให้มีการยื่นเสนอราคาซือ้
หรือเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสิน้ สุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริษัทจัดการจึงได้
นารายชื่อผูช้ นะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินและเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2555 ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมตั ิให้กองทุนรวมเข้าทาสัญญา
ให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพิทลั ลิตี (ไทยแลนด์) จากัด (“เอสแอลเอช”) ในการดาเนินกิจการ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พัก เป็ นระยะเวลาตามสัญญา
เช่า 3 ปี โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครัง้ ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้ ทัง้ นี ้ เอสแอลเอช จะนาทรัพย์สินที่ลงทุน
ไปใช้ในการดาเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อ ไป โดยเอสแอลเอช จะชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็ นราย
เดือน โดยค่าเช่าจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่า แปรผันโดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน
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3.3.3.1 สรุ ปประเด็นและเนือ้ หาข้อเสนอและเงือ่ นไขการเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับเอสแอลเอช
ค่าเช่าคงที:่
70 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี แรก จากนัน้ ค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึน้ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
(Fixed Lease Fee)
จนกระทั่งสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า และรวมถึงการต่ออายุ โดยผูเ้ ช่าอาจจะแบ่งชาระค่าเช่าคงที่รายเดือน
ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนโดยจะอ้างอิงตามฤดูกาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทุนรวมและผูเ้ ช่าจะ
ได้กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปี แต่ละปี
ค่าเช่าแปรผัน:
การคานวณค่าเช่าแปรผันที่กองทุนรวมจะได้รบั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณีดงั นี ้
(Variable Rent)
กรณีท่ี 1: หาก”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตัง้ ต้น” (Split Start Amount)
กองทุนรวมจะได้รบั ค่าเช่าแปรผัน2 ส่วน โดยคานวณตามสูตรดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 1 = ร้อยละ 100 ของ [“เงินแบ่งตัง้ ต้น” (Split Start Amount)
หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)]
ค่ าเช่ าแปรผั น ส่ ว นที่ 2 = ร้อยละ 80 ของ [”เงินคงเหลื อ ” (Residue Amount) หัก ด้ว ย
“เงินแบ่งตัง้ ต้น” (Split Start Amount)]
ทัง้ นี ้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ของ ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “เ งิ น แ บ่ ง
ตัง้ ต้น” (Split Start Amount) ให้ตกเป็ นของผูเ้ ช่า
กรณี ท่ี 2: หาก ”เงินคงเหลือ ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่ งตั้งต้น ” (Split Start Amount)
แต่มากกว่า “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee) กองทุนรวมจะได้รบั ค่าเช่า แปรผันเพียง โดยคานวณ
ตามสูตรดังต่อไปนี ้
ค่ าเช่ าแปรผั น =”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “ค่าเช่าคงที่ ” (Fixed Lease
Fee)
หมายเหตุ 1: เงินคงเหลือ (Residue Amount) คานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี้
กาไรจากการดาเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP)
หัก (1) ค่าบริหารจัดการ (Management Fees (“Mgt”) ประกอบด้วย
1.1 ค่าธรรมเนียมจัดการทั่วไป (Base Fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของ รายได้รวม (Gross Revenues)
และ
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอัตราร้อยละ 6 ของกาไรจากการดาเนินงาน (GOP)
หัก: (2) เงินสารองค่าเฟอร์นเิ จอร์ และค่าวัสดุอปุ กรณ์ (FF&E Reserve) ในอัตราร้อยละ 4 ของ
รายได้รวม
หัก: (3) ค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษีโรงเรือนและที่ดิน (“Ins&PropTax”)
.
เท่ากับ เงินคงเหลือ (Residue Amount)
เพื่อความเข้าใจสูตรการคานวณ เงินคงเหลือ (Residue Amount) อาจสรุปได้ดงั นี ้
Residue Amount = GOP – Mgt – FF&E Reserve – Ins&PropTax
หมายเหตุ 2: เงิ น แบ่ ง ตั้ ง ต้ น (Split Start Amount) ที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะปี มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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ก.
ข.
ค.
ง.

ปี ท่ี 1-3 : เงินแบ่งตัง้ ต้นปี ละ 70 ล้านบาท
ปี ท่ี 4-6 : เงินแบ่งตัง้ ต้นปี ละ 90 ล้านบาท
ปี ท่ี 7-9 : เงินแบ่งตัง้ ต้นปี ละ 100 ล้านบาท
ตัง้ แต่ปีท่ี 10 เป็ นต้นไป: เงินแบ่งตัง้ ต้นจะถูกปรับขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ในทุกๆ 3 ปี
จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า
หลั ก ประกั น ในการ ตัง้ แต่วนั เริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าและทุกต้นปี แห่งการเช่าในแต่ละปี ผเู้ ช่าจะนาเงินสดมาวางไว้ในบัญชี
เช่า:
เงินสดหลักประกันเพื่อให้ยอดเงินสดในบัญชีดงั กล่าวมีเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 70 ล้านบาท เงินจานวน
ดังกล่าวจะถูกใช้ในการชาระค่าเช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่า แปรผันตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลา
คงเหลือในแต่ละปี นนั้ ผูเ้ ช่าจะต้องรักษาระดับเงินสดในบัญชีหลักประกัน ให้อยู่ในระดับไม่ต่ากว่า 35
ล้านบาท
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมให้ผูเ้ ช่าเปลี่ยนหลักประกันจากเงินสดเป็ นหนังสือคา้ ประกัน
ธนาคาร หรือหลักทรัพย์คุณ ภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรับเช่น พันธบัตรรัฐบาล ได้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทุนรวมกาหนด
การชาระค่าเช่า:
1. ค่าเช่าคงที่รายเดือน : จะชาระล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
2. ค่าเช่าแปรผัน: จะชาระภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยอาจมีการ
ชาระค่าเช่าแปรผันเพิ่มขึน้ หรือลดลงภายหลังตามเหตุการณ์ท่ไี ด้กาหนดไว้ในสัญญา
อายุของสัญญาเช่า: 3 ปี โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครัง้ ละ 3 ปี ไปอีก 4 ครัง้
สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ลิ ก นอกจากเหนือจากการเลิกสัญ ญาโดยเหตุผิดนัดของกองทุนรวม ผู้เช่ามีสิท ธิ เลิกสัญ ญาเช่าก่อ น
สั ญ ญาก่ อ นก าหนด กาหนด (รวมถึงสัญญาเช่าที่ได้ต่อออกไป) โดยไม่ตอ้ งชาระค่าชดเชยใดแก่กองทุนรวม หาก
โดยผู้เช่า:
1. ผูเ้ ช่าได้บอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิในข้อนีไ้ ด้
ภายหลังจากที่ได้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าฉบับแรกไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 18 เดือน
2. ในกรณี ท่ีทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ ยวกับการเวนคืน หรือ
กฎหมายรวมถึงข้อบังคับอื่นๆ ของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเหตุการณ์ดังกล่าว มี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของโครงการ อย่ า งมี นัย สาคัญ และไม่ สามารถแก้ไขหรือ
เยียวยาเหตุดงั กล่าวได้
สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ลิ ก นอกเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของผูเ้ ช่า
สั ญ ญาก่ อ นก าหนด 1. ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปี กองทุนรวมมีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผูเ้ ช่า หากในช่วงอายุ
โดยกองทุนรวม:
สัญญาเช่าใด รายได้ค่าเช่าขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี ของกองทุนรวมต่ากว่าเกณฑ์ขนั้ ต่า ดังนี ้
ก. ปี ท่ี 1- 3 : ปี ละ 70 ล้านบาท โดยในกรณีของปี ท่ี 1 – 3 ให้ใช้ค่าเช่าปี ท่ี 3 ในการคานวณรายได้ค่า
เช่าขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี เพียงปี เดียว (ไม่นารายได้ค่าเช่าของปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 มารวมคานวณรายได้ค่าเช่า
ขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี )
ข. ปี ท่ี 4- 6 : ปี ละ 90 ล้านบาท
ค. ปี ท่ี 7- 9 : ปี ละ 100 ล้านบาท
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ง. ปี ท่ี 10 -12 : ปี ละ 110 ล้านบาท
อนึ่ ง (1) ผู้เช่ า สามารถช าระเงิ น ชดเชยค่ า เช่ า เพื่ อ ให้รายได้ค่ า เช่ า ขั้น ต่ า เฉลี่ ย ต่ อ ปี ในแต่ ล ะช่ ว ง
ระยะเวลาการเช่าเป็ นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าได้ และ (2) ในกรณี ท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาเช่า ผูเ้ ช่าอาจเลือกที่จะไม่นาปี ท่ีเช่า ซึ่งเกิดเหตุสดุ วิสยั มารวมในการคานวณรายได้ค่าเช่าขัน้
ต่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการเช่านัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากรายได้ค่าเช่าขัน้ ต่าเฉลี่ยต่อปี ของทุนรวมต่ากว่าเกณฑ์ขา้ งต้น และกองทุนรวมประสงค์ท่ีจะ
บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่ออายุสัญ ญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีกอย่างน้อย เป็ นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้กองทุนรวมสามารถสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาเพื่อ
เช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อดาเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และเพื่อให้ผูเ้ ช่าสามารถดาเนินการปิ ดกิจการ
และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า รวมถึง ใบอนุญาตดาเนินกิจการโรงแรมให้แก่กองทุนรวม หรือผูเ้ ช่าราย
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดโดยการบอกกล่าวผูเ้ ช่าล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อย
12 เดื อ น โดยกองทุน รวมจะต้อ งช าระค่ า ชดเชยใดแก่ ผู้เช่ า หากการบอกเลิ ก สัญ ญาเช่ า เกิ ด ขึ น้
ภายหลังจากปี ท่ี 3 ดังนี ้
2.1 หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึน้ ภายในปี ท่ี 1 – 10 กองทุนรวมต้องชาระค่าชดเชยให้แก่ผเู้ ช่า
เป็ นเงิน 90 ล้านบาท และต้องชาระค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จากการปิ ดกิจการที่เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจานวนที่ผเู้ ช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท
2.2 หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึน้ ภายในปี ท่ี 11 – 15 กองทุนรวมต้องชาระค่าชดเชยให้แก่ผเู้ ช่า
เป็ นเงิน 60 ล้านบาท และต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการปิ ดกิจการที่เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจานวนที่ผเู้ ช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท
อนึ่ง กองทุนรวมจะใช้สิทธิในข้อนีไ้ ด้ ภายหลังจากที่ให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญ ญาเช่า
ฉบับแรกไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ 2 นี ้ โดยขายทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่ผูซ้ ือ้ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเดียวกับของผูเ้ ช่าได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารทรัพย์สินต่อไป
กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่าตามจริงแต่ รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมิตอ้ ง
ชาระค่าชดเชยอื่นใดแก่ผเู้ ช่า
ข้อจากัดเกี่ยวกับการ ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี แรก ผูเ้ ช่าตกลงจะไม่บริหารหรือดาเนินกิจการโรงแรม หรือรีสอร์ตภายใต้
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แข่งขัน (Non
Competition)
โรงแรมและรีสอร์
ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันทีม่ ีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศ
ไทย (Local
Competitive Set)
โรงแรมและรีสอร์
ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันทีม่ ีมาตรฐาน
เดียวกันใน
ต่างประเทศ
(International
Competitive Set

เหตุสุดวิสัย

แบรนด์ Six Senses ในพืน้ ที่ท่ีกาหนด ได้แก่ (1) บริเวณชายฝั่ งด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต
(2) จังหวัด กระบี่ และบริเวณที่ อ ยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของจังหวัด กระบี่ หรือ (3) อ่ าวพังงา (รวมถึ ง
เกาะพีพี) โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากกองทุนรวมก่อน
โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุม่ การแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ โรงแรม อมันปุรี (จังหวัด
ภูเก็ต) โรงแรม ตรีสรา (จังหวัดภูเก็ต) โรงแรมบันยันทรี (จังหวัดภูเก็ต) โรงแรมรายาวดี และโรงแรม
ภูเลเบย์ อะ ริทซ์ คาร์ลตันรีเซิรฟ์ (จังหวัดกระบี่) หรือโรงแรมอืน่ ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม
ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นชอบร่วมกันในภายภาคหน้า

โรงแรมและรีสอร์ต ที่อยู่ในกลุ่ ม การแข่งขันที่ มี มาตรฐานใกล้เคี ย งกับโรงแรม ซิก ส์เซ้น ส์ ยาวน้อ ย
ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มโรงแรมใน1. สาธารณรัฐมอรีเชียส 2. สาธารณรัฐเซเซลล์ 3. เกาะบาหลี
สาธารณรัฐอิ นโดนีเซีย ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่ ประกาศโดย STR Global หรือ องค์กรอื่ นใดที่ท าหน้าที่ใน
ลักษณะเดียวกันตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะเห็นชอบร่วมกัน และ4. กลุ่มโรงแรมซึ่งตัง้ อยู่บนเกาะสมุย ประเทศ
ไทย และ 5. กลุ่ ม โรงแรมซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นสาธารณรัฐ มั ล ดี ฟ ส์ ในการพิ จ ารณาว่ า REVPAR ของ
International Competitive Set เพิ่มขึน้ หรือลดลงเท่าไรให้คานวณจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมใน 5
ภูมิภาคที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยให้นา้ หนักแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน คือ 1 ใน 5
ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันกาหนดหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงแรมที่ตงั้ อยู่ในภูมิภาคดังกล่าว
โดยการระบุช่ือโรงแรมดังกล่าวในงบประมาณประจาปี หากในงบประมาณประจาปี ใดไม่มีการกาหนด
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อกลุ่มโรงแรมดังกล่าว คู่สญ
ั ญาตกลงให้ใช้รายชื่อกลุ่มโรงแรมตาม
งบประมาณประจาปี ของปี ก่อน
1. เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ ก็ดี จะให้ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุท่ไี ม่อาจป้องกันได้ ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน
ที่เช่าโดยตรงและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ ตงั้ ของทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบ
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย นา้ ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินกิจการโรงแรมโดย
ผูเ้ ช่าอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งทาให้รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room))
ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือน
เดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 20
2. สถานการณ์ใดๆ ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม ข้อจากัดทางกฎหมาย การก่อการร้าย โรค
ระบาดหรือสาเหตุใดๆ ที่มีผลทานองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่ง
ทาให้
2.1 รายได้เฉลี่ยต่ อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า
เกินกว่าร้อยละ 20 และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 28

2.2 รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่
ในกลุ่ ม การแข่ ง ขัน ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ
20
3. สถานการณ์ใดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก ภูเขาไฟระเบิด สงคราม
หรือการประท้วงของสายการบิน เป็ นต้น ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งทาให้
3.1 รายได้เฉลี่ยต่ อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกิน
กว่าร้อยละ 20 และ
3.2 รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่
ในกลุ่ ม การแข่ ง ขัน ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในประเทศไทย (Local Competitive Set)ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ
20 และ
3.3 รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่
ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในต่างประเทศ (International Competitive Set) ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสาหรับเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ
20
การป รั บ ล ดค่ าเช่ า ในเดือนที่มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ กองทุนรวมตกลงยกเว้นค่าเช่าคงที่ให้แก่ผเู้ ช่าในเดือนนัน้ ๆ และผูเ้ ช่า
คงทีใ่ นกรณีทเี่ กิดเหตุ ตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมสาหรับเดือนนัน้ ๆ เช่นกัน
สุดวิสัย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 29

3.3.3 ประกันภัยทรัพย์สินทีล่ งทุน
กองทุ น จะจัด ให้มี ก ารท าประกั น ภั ย คุ้ม ครองความเสี่ ย งภัย ทุ ก ชนิ ด (All Risks Insurance) ส าหรับ
ทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ ครองถึงความเสี่ยงภัยอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ลงทุน โดยมี
กองทุนเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี ้ กองทุนจะดาเนินการให้เอสแอลเอช จัดให้มีการทา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยการประกันภัยดังกล่าวจะระบุให้กองทุน
เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีท่เี กิดเหตุรา้ ยขึน้ กับทรัพย์สินที่ให้เอสแอลเอช เช่า รวมถึง
จัดให้มีประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหายจากความชารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุน โดย
กองทุนดาเนินการเจรจาให้เอสแอลเอช รับผิดชอบในเบีย้ ประกันที่เกิดขึน้ ทั้งหมด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ในการจัดให้มีหรือการโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว
นอกจากการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินข้างต้นแล้ว เอสแอลเอช อาจจะดาเนินการทาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจโรงแรมตามที่จาเป็ นและสมควร

ทัง้ นี ้ สรุปประกันภัยที่เกี่ยวข้องมีดงั นี ้
ประเภทของประกันภัย
ประกันการเสี่ยงภัยของทรัพย์สินทุกชนิด
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยบุคคลภายนอก

3.4

ผู้เอาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

กองทุน
เอสแอลเอช
เอสแอลเอช

กองทุน
กองทุน
บุคคลภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเบีย้ ประกัน
เอสแอลเอช
เอสแอลเอช
เอสแอลเอช

จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight)
จุดเด่นในการลงทุนของกองทุนนีม้ ีดงั นี ้
3.4.1 เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ลงทุน (Freehold Asset) ซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มี
กาหนดเวลา
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโดยรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมด (Freehold Asset) ทาให้กองทุน
รวมมีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์อย่างไม่มีกาหนดเวลา ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในสิทธิการเช่าที่มี
กาหนดระยะเวลาอันจากัด นอกจากนี ้ กองทุนยังอาจมีโอกาสได้รบั กาไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนหากราคาทรัพย์สินมีมลู ค่าเพิ่มขึน้ ในอนาคต
3.4.2 โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อยซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่
สวยงามและอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และหมู่เกาะพีพี
เกาะยาวน้อยเป็ นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะผูท้ ่ีพักอาศัยสามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆ ใน
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ นอกจากนี ้ เกาะยาวน้อยยังตัง้ อยู่ในบริเวณที่เป็ นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่สาคัญทัง้ กระบี่ พังงาและภูเก็ต
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เกาะยาวน้อย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่เี หมาะสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีตอ้ งการความสงบเงียบและ
เป็ นธรรมชาติ ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและ หมู่เกาะพีพี เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม
ประกอบกับ บนเกาะยาวน้อยยังมีบา้ นพักสาหรับนักท่องเที่ยวเป็ นจานวนไม่มาก ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนใน
ทรัพ ย์สิน เกาะยาวน้อ ยที่ พักหรู ระดับ 5 ดาว อยู่ 1 แห่ ง นอกเหนื อ จากโครงการซิ กส์เซ้น ส์ ยาวน้อ ย คื อ The
Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa ซึ่งเป็ นรีสอร์ทขนาด 70 ห้อง ตัง้ อยู่บริเวณหาดโล๊ะ ทางตอน
เหนือของเกาะยาวน้อย 1 นอกจากนั้นจะเป็ นที่พักที่มีลกั ษณะเป็ นบังกะโลริมหาดขนาดเล็กหรือเป็ นบ้านพักแบบ
Long Stay
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย จึงเป็ นโครงการสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซือ้ สูง ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเงียบ
สงบ นอกจากนี ้ การเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยยังมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางไปถึงได้ทั้งจาก
ท่าเรือจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
่ ักอาศัยและการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทีด่ ี
อุตสาหกรรมทีพ
อุตสาหกรรมที่พกั อาศัยในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ตและพังงามีแนวโน้มที่ฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติก่อนที่จะเกิด
เหตุ ก ารณ์ ค ลื่ น สึ น ามิ โด ย ใน ปี 2549 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ า ม าท่ อ งเที่ ย วใน ก ระบี่ พั งงาและภู เ ก็ ต
ทั้งสิน้ ประมาณ 7.2 ล้านคน (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง) โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็ นชาวต่างชาติซ่ึงเป็ น
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
3.4.3

จังหวัด
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต

สัญชาติ
ไทย (คน)
ต่างชาติ (คน)
ไทย (คน)
ต่างชาติ (คน)
ไทย (คน)
ต่างชาติ (คน)
รวม

2549

2548

2547

2546

792,421 653,266 793,123 763,779
940,530 373,779 1,003,468 859,438
601,049 725,615 1,036,047 766,798
420,399
95,648 1,858,607 1,567,811
1,616,545 1,188,621 1,295,653 1,303,291
2,882,779 1,321,655 3,497,599 2,746,786
7,253,723 4,358,584 9,484,497 8,007,903

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1
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จานวนนักท่องเทีย่ วและอัตราส่วนนักท่องเทีย่ วของจังหวัด กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
64.6%

67.1%

58.5%

5,000,000
4,000,000
41.1%
3,000,000
2,000,000
35.4%

32.9%

58.9%

41.5%

2546

2547

2548

2549

1,000,000
0

3.5

. .

ปั จจัยความเสี่ยง
ผูล้ งทุนควรศึกษาปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบับนีม้ ี
ข้อความที่เป็ นการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนซึ่งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการดาเนินงาน
ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดังกล่าว อันเป็ นผลมาจากปั จจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปั จจัยความ
เสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี ้ ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ และ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้ท่ีนี ้ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไม่อาจควบคุมหรือ
คาดหมายได้ในขณะนี ้ แต่อาจกลายเป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ในอนาคตซึ่งหากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อ
กองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
คาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็ นคารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดาเนินมาตรการ
รองรับความเสี่ยงตามที่กาหนดไว้ได้ทงั้ หมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้อยืนยันว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
เอกสารฉบับนีจ้ ะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน้ เนื่องจากความสาเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยัง
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม
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ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
เช่น การใช้ถ้อ ยค าว่า “เชื่ อว่ า ” “คาดหมายว่า ” “คาดการณ์ว่า ” “มี แ ผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็ น ต้น หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เป็ นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบันและมิได้เ ป็ นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงกับการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อมูลในส่วนนีท้ ่ีอา้ งถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูล ที่
มีการเปิ ดเผยหรือคัดย่อจากสิ่ง พิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ทาการตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นเี ้ ป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ม่นั คงในระยะยาว ผูล้ งทุนไม่ควร
คาดหวังกาไรระยะสัน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของราคาหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ รายได้หลักของกองทุนคือค่าเช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมจะได้รบั ค่าเช่าจากผูเ้ ช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นอัตรา
ค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน โดยส่วนที่เป็ นอัตราค่าเช่าคงที่จะเป็ นรายได้หลักของกองทุน
3.5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน
3.5.1.1) ความเสี่ ยงจากความผั น ผวนของระบบเศรษฐกิจ ในประเทศ หรือปั จ จัย มหภาคอื่ น ๆ
โครงการที่ กองทุนรวมจะลงทุน มี ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่องจากผูเ้ ข้าพักจะเป็ นผูท้ ่ีมีทงั้ คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี ้ โรงแรมอาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลบของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิ ดล้อม หรือการแพร่ระบาด
ของโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉี ยบพลันรุ นแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากความไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ งของประเทศไทยในปั จ จุ บั น หรื อ ในอนาคต หรื อ การ
เปลี่ ยนแปลงของนโยบายทางการเมื องของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่ อการดาเนิ น กิจการ
สภาวะทางการเงิน ผลการดาเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม
3.5.1.2) ความเสี่ยงทางการเมือง
ผลกระทบทางด้านการเมื องอัน เนื่อ งมาจากเสถี ยรภาพของรัฐบาลที่ เพิ่งได้รบั การจัด ตั้งภาย
หลังจากการเลือกตัง้ ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงผูน้ าทางการเมื อง รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุน้ ในประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อ การดาเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของกิจการของผูเ้ ช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานกองทุนรวมด้วย ทัง้ นี ้
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จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะนโยบายในทางเศรษฐกิจ สภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของกิจการของผูเ้ ช่าและการเติบโตของกองทุนรวม
3.5.1.3) ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม
การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารสานักงานให้เช่า เป็ นต้น เนื่องจากการ
ประกอบกิ จการโรงแรมนั้น ขึน้ อยู่กับ ปั จจัยแวดล้อ มหลายด้า น รวมถึงอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทย ดังนัน้ การที่กองทุนมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อให้ผเู้ ช่านาทรัพย์สินไปประกอบ
กอบกิจการโรงแรมและหากผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรม
และผูเ้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าได้ตามที่กาหนดหรือค่าเช่าแปรผันที่ได้ไม่เป็ นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้
อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนได้ นอกจากนี ้ โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพิ่งจะเริ่มเปิ ด
ดาเนินการในปี 2550 นี ้ จึงยังไม่มีผลการดาเนินงานในอดีตที่เป็ นประกันได้
3.5.1.4) ความเสี่ยงจากการมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว
กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว ถ้าหากปั จจัยใดๆ ที่มี
ผลกระทบกับโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย นีจ้ ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และผลประกอบการของ
กองทุนรวม ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ กับกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินเพียงชิน้
เดียว (Single Asset) อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะลดลงถ้าหากในอนาคตหากกองทุนรวมภายใต้
มติเห็นชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน สามารถเพิ่มทุนได้และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึน้
ความเสี่ยงจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รบั ผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภาคใต้ การเพิ่มขึน้ ของจานวนโรงแรมในเกาะยาวน้อย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต การเพิ่มขึน้ หรือลดลง
ของจานวนโรงแรมหรือที่พัก การที่มีจานวนโรงแรมหรือ อาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึน้ จะส่งผลทาให้ อุปทาน
เพิ่มขึน้ ทาให้การแข่งขันในการจัดหาผูเ้ ช่าห้องเพิ่มขึน้
3.5.1.5)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบของโครงการ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของความนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีลกั ษณะมุ่งเน้นการเข้าถึงธรรมชาติซ่ึงแตกต่าง
จากโครงการทั่วไป ในกรณี ท่ีนักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเข้าพัก ในโครงการลักษณะนีน้ อ้ ยลงอาจมี
ผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หรือภาพลักษณ์ของโครงการได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3.5.1.6)
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3.5.1.7) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบตั ิภัย และการ
ก่อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ ในบริเวณที่ตงั้ อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากจะ
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่ าและ
ผูม้ าใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ทาประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์
สึนามิ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรมไว้สาหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
นอกจากนี ้ การซ่ อมแซมที่ จ าเป็ น ใดๆเพื่ อ แก้ไขความเสี ย หายของอสังหาริม ทรัพ ย์อ าจมี
ค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทาให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจนวันที่มีนยั สาคัญในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งทาให้การดาเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณ์รา้ ยแรงและ/หรือความ
เสียหายที่เกิดขึน้ ต่ออสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จดั ให้มกี ารประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุม้ ครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีลกั ษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
3.5.2 ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานของกองทุนรวม
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผูจ้ ัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการทาการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์ นัน้ ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) การประเมิน
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพย์ชิน้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวแม้กระทาโดยผูม้ ี
ตรวจสอบที่มีคุณ ภาพ และเป็ นการกระทาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผูต้ รวจสอบดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงผู้จัดการกองทุนไม่สามารถประกัน ได้ว่า อสังหาริมทรัพ ย์ท่ี กองทุนรวมจะลงทุน มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ ทัง้ นี ้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้
ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ
หรือปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้อจากัดในการตรวจสอบของทัง้ ผูป้ ระเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย และแม้จะมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิท่ีอยู่ในสาระบบของสานักงานที่ดินที่อาเภอเกาะยาวน้อยซึ่งเปิ ดให้สาธารณชน
ตรวจสอบได้สาหรับที่ดินที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็ นการรับประกันว่าเอกสารสิทธิท่เี กี่ยวข้องจะออกมา
โดยถูกต้องหรือสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กองทุนได้ให้โรงแรมป่ าเกาะดาเนินการร้องขอไปยัง
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเกี่ยวกับป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าไม้ถาวรและเจ้าหน้า ที่ท่ีดูแลเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ออกเดิน
สอบแนวเขตป่ าไม้ดงั กล่าว เพื่อยืนยันว่าที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนมิได้อยู่ภายใต้แนวเขตป่ าสงวน ป่ าไม้
ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางป่ าเกาะได้รบั เอกสารยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว และได้รบั การ
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ตรวจสอบจากที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว และที่ดินส่วนใหญ่ท่เี ป็ นที่ตงั้ ของโรงแรม ได้มีการออกโฉนด
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิน้ นัน้ ๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ย วข้อง (Due Diligence)
ของทัง้ ผูป้ ระเมินราคาและที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิด
ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับ
ใหม่ หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนือ้ หาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่
อาจคาดหมายได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสานักงาน กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทัง้ ไม่สามารถประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนีม้ ูลค่าทางบัญชีของ
กองทุ น รวมอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ในอนาคตหากมุ ม มองของผู้ป ระเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี ้ กองทุนรวมจะต้องดาเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี่ยนบริษัท
ประเมินค่าผูท้ รัพย์สินตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ
3.5.2.1)

ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของกองทุ น รวมนั้น จะถูก ก าหนดจากผลการด าเนิ น งาน โดยผลการ
ด าเนิ น งานของกองทุ น รวมนั้น ขึ น้ อยู่ กั บ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ความสามารถในการบริห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริม ทรัพ ย์ ต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผล
การดาเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผูเ้ ช่าในการชาระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า และความสามารถของกองทุน รวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควร
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนัน้ ความผันผวนของค่าเช่าแปรผัน อาจส่งผล
ให้ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั เงินปั นผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที่นี ้ หรือกองทุน รวมจะไม่
สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปั นผลได้ในปี ต่อ ๆ ไป
3.5.2.2)

3.5.2.3) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการทาประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบ
ตามค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ภายใต้ข้อ ก าหนดของสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคาร กองทุ น รวมจะจัด ให้มี ก ารท าประกั น วิ น าศภั ย ที่
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาให้ผูเ้ ช่าทาประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก
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(Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ ช่าเป็ นผู้รบั ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดย
ระบุให้กองทุนเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี ้ กองทุนรวมจะเจรจาให้ผเู้ ช่าจัดให้
มีการทาประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหายจากความชารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุน
อีกด้วย
อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ท่มี ิได้อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนัน้ เกินกว่าวงเงินที่ค รอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ทา
ให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นนั้ ไม่เป็ นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจ
ได้รบั ความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทัง้ หมด
นอกจากนีค้ วามเสี่ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทาประกันภัยคุม้ ครองได้ หรือค่าเบีย้ ประกัน
อาจจะสูงมากจนไม่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจที่จะทาการประกันเพื่อคุม้ ครองความเสี่ยงในกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ท่ีเกิดความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า
วงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ ทาให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นนั้ ไม่เป็ นตามประมาณการ
3.5.2.4) ความเสี่ยงจากการทีผ่ ลการดาเนินงานทีแ่ ท้จริงและทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอาจ
แตกต่างจากประมาณการทีไ่ ด้ระบุไว้
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี ้ ซึ่งไม่ใช่ขอ้ มูลในอดีตที่เกิดขึน้ จริง
(รวมถึงรายงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริหาร
สาหรับการดาเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ท่เี กี่ยวข้อง
ใด ๆ) แต่เป็ นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็ นจริงตามนัน้ เช่น การประมาณการรายได้
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึ น้ อยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐานเหล่านีม้ ี
ความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวมเช่น การลดลงของนักท่องเที่ยว และอัตราค่าเช่าที่
ลดลง เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยเหล่านีอ้ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ จริง หรือการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากสิ่งที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้
ประมาณการดังกล่าวเป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปั จจุบัน และมิได้เป็ นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตัง้ อยู่บนข้อสมมติ ฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้ หรือไม่ก็ได้ และเป็ น
ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ จริง การดาเนินการ
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บางประการของกองทุนรวมย่อมไมเป็ นไปตามประมาณการที่ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึน้ จริงกับการประมาณการมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ จริง หรือการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากสิ่งที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้
อย่างไรก็ดี บริษั ท จัด การได้ดาเนิน การให้ บริษั ท เอเอ็ นเอส ออดิ ท จากัด เป็ น ผู้สอบทาน
ประมาณการผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และพิจารณาความสมเหตุผลของสมมติฐานที่ใช้ในการ
ประมาณการดังกล่าว
ความเสี่ยงด้านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคต
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิ การเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ใน
กรณี ท่ีกองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการ
ซือ้ หรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพ ย์ ซึ่งกองทุนอาจต้องรับภาระทั้งหมด
หรือบางส่วน และอัตราค่าธรรมเนี ยมและอัตราภาษี ท่ีกองทุนจะต้องชาระดังกล่าว อาจแตกต่างจาก
อัต ราที่ เป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น หรื อ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ในเรื่ อ งภาษี จ ากผลการ
ดาเนินงาน ในเรื่องภาระภาษี อื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ เกี่ยวกับภาระภาษี ของเงินปั น
ผลที่ ก องทุ น รวมจ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ย หรื อ อาจมี ก ารแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อ ก าหนด ระเบี ย บ
ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคาสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอานาจตาม
กฎหมายในอนาคต อันเป็ นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะ
ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผลประกอบการและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
3.5.2.5)

3.5.2.6)

ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ต้องมีการปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนีแ้ ต่ละแห่งจะต้องมีการซ่อมแซม
และปรับปรุงให้ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้เข้า มาใช้บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปกติ ก ารปรับ ปรุ ง หรื อ การซ่ อ มแซมบ ารุ งรัก ษาประจ าปี จ ะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุน รวม ยกเว้นในกรณีท่ีเป็ นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พกั อาศัย ซึ่งปกติ
จะดาเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรือเป็ นการเปลี่ยนงานระบบสาคัญของโครงการซึง่ ปกติจะดาเนินการทุกๆ 20 ปี
โดยประมาณการปรับปรุงดังกล่าวจะดาเนินการเป็ นส่วนๆ เฉพาะพืน้ ที่ท่ีตอ้ งการปรับปรุงเท่านัน้ ดังนั้น
ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนจะเกิดขึน้ เฉพาะบริเวณพืน้ ที่ท่มี ีการปรับปรุง หรือพืน้ ที่ใกล้เคียงที่ได้รบั การ
รบกวนจากการปรับปรุง

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ ในแต่ละครัง้ ผูบ้ ริหารโครงการจะมีการวางแผน
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สดุ และจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้รบั ทุก
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ครัง้ ก่อนดาเนินการ นอกจากนี ้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผูเ้ ช่า
ยังคงต้องชาระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงั กล่าวเกิดขึน้ จาก
เหตุการณ์ท่เี ป็ นเหตุสดุ วิสยั
3.5.2.7)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต

ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทกุ ๆ 5 ปี หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผูเ้ ช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผูเ้ ช่าไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อให้ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทัง้ หมด) อาจจะทาให้มีผลกระทบในทางลบ
ต่อผูเ้ ช่า กล่าวคือจะทาให้ผู้เช่าไม่สามารถประกอบกิจการดาเนิน กิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด)
ต่อไปได้ และอาจทาให้ผเู้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม และ/หรือทาให้รายได้ของกองทุนไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และอาจเป็ นผลให้ผเู้ ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าได้ ทัง้ นี ้ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ ย วข้องกับ การขอต่ อใบอนุญ าตอาจจะมี การเปลี่ย นแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะท าให้การขอต่ อ
ใบอนุญ าตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญ าตได้ ซึ่งในกรณี ดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสัญญาเช่าโดยนาอาคารหรือบ้านพักบางส่วนหรือทัง้ หมดในโครงการมาดาเนินการหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถนาอาคารหรือบ้านพักดังกล่าว
แยกขายเป็ นหลังๆ ได้
3.5.2.8) ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่เมือ่ สัญญาเช่าสิน้ สุดลง
หากสัญญาเช่ามีผลสิน้ สุดลงและกองทุนรวมอยู่ในระหว่างดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่ เพื่อเข้าทาสัญญา
เช่าฉบับใหม่กับกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ทันการสิน้ สุดของสัญญาฉบับเก่า
จะมีผลกระทบให้กองทุนขาดรายได้จากการให้เช่า ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเช่า นอกจากนี ้ ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รบั ผลกระทบหากผลประโยชน์ท่ีได้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับใหม่แตกต่าง
ไปจากเดิม
3.5.2.8) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่า
การที่ผเู้ ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าได้ ผูเ้ ช่าอาจมีความ
เสี่ยงในการที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจานวนที่เพียงพอตามที่
ผูบ้ ริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผูบ้ ริหารโรงแรม และอาจเป็ นเหตุ
ให้ผเู้ ช่าผิดสัญญาบริหารโรงแรม จะเป็ น เหตุเลิกสัญญาและกองทุนจะมีสิทธิท่ี จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทัง้ นี ้
กองทุนอาจจะต้องดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ถ้าหากกองทุนไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ภายในเวลา
อันควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญ ญารายใหม่ในสัญ ญาเช่าฉบับใหม่โดยมีขอ้ กาหนดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุด ชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของกองทุน
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3.5.2.10) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหาร
โรงแรม
การยกเลิกสัญญาระหว่างผูบ้ ริหารโครงการกับผูเ้ ช่าอาจเกิดขึน้ ได้ หากผูบ้ ริหารโครงการและ/
หรือผูเ้ ช่า ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญานั้นๆ (หรือคู่สัญญา
อาจจะตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทัง้ สองฝ่ าย) อันเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่าต้องหาผูบ้ ริหารโครงการราย
ใหม่ถึงแม้บริษัทจัดการเชื่อว่าผูเ้ ช่าจะสามารถหาผูบ้ ริหารโครงการรายใหม่ แทนได้ในระยะเวลาอันควร
เนื่องจากมีผบู้ ริหารโครงการมืออาชีพอยู่เป็ นจานวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผบู้ ริหารโครงการรายอื่นหลาย
รายที่ตอ้ งการเข้ามาเป็ นผูบ้ ริหารโครงการนีอ้ นั เนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตงั้ ของโครงการ อย่างไรก็ดี
ในระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผูบ้ ริหารโครงการรายใหม่นนั้ กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือ
ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของกองทุน
3.5.2.11) ปั จจัยต่างๆทีอ่ ยู่นอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวมอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายปั นผลของกองทุนรวม
กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยจากกาไรสุทธิในแต่ละปี ในจานวนไม่
น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 90 ของก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี ห รือ จากก าไรสะสมที่ เกิ ด ขึ น้ จริง ตามเงื่อ นไขที่ ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี อย่ างไรก็ดีรายได้ของกองทุน
รวมนัน้ มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการชาระค่าเช่า
ของผูเ้ ช่า รายได้อื่นที่กองทุนรวมจะได้รบั ความสามารถในการบริหารโครงการของผูบ้ ริหารโครงการ ภาวะ
เศรษฐกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปั จจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ท่เี พียงพอ และเป็ นไปตามที่กองทุนรวมคาดการณ์
ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุน
รวมไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนรวมจะสามารถจ่ายเงินปั นผลหรือรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลได้
3.5.2.12) ราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
หน่วยลงทุนจะจดทะเบี ยนเป็ นหลัก ทรัพ ย์จดทะเบี ยนและซือ้ ขายที่ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีการซือ้ ขายในราคาที่ต่ากว่าหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับ
หลายปั จจัย เช่น ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้องการซือ้
หรือขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้น
3.5.2.13) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็ นมูลค่าทีแ่ ท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับ
หากมีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ได้คานวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงาน
การประเมิ นค่ าทรัพ ย์สินที่ ลงทุน เป็ น ข้อมูลพื น้ ฐาน และมูลค่ าดังกล่ าวอาจมิ ได้เป็ นมูลค่ าที่แ ท้จริงซึ่ง
กองทุนรวมจะได้รบั หากมีการจาหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
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3.5.2.14) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนประเภทกองทุนปิ ดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซือ้ ขายหน่ว ยลงทุนนัน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ ฐานของปริมาณความต้องการของผูซ้ ือ้ -ผูข้ าย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความต้องการของผูซ้ ือ้ -ผูข้ าย (bid-offer) ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการที่กองทุนไม่สามารถควบคุม
ได้ อาทิเช่น สภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วย
ลงทุนนีจ้ ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายในตลาดรอง นอกจากนี ้ การที่กองทุนมีขนาดการจดทะเบียนที่ต่า
กว่า 2,000 ล้านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และราคาเสนอซือ้ -ราคา
เสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) อย่างมีนยั สาคัญ
3.5.2.15) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมได้ลงทุน
เพื่ อให้เกิ ดความมั่น ใจก่อ นที่ก องทุนรวมจะตัดสิน ใจลงทุน ก่อนการลงทุน ในทรัพย์สินใน
ครัง้ นี ้ ผู้จัด การกองทุน รวมร่วมกับ ที่ ป รึก ษากฎหมาย (ตามที่ ระบุไว้ในข้อ 17.3) และผู้ป ระเมิ น ราคา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ทาการศึกษาข้อมูลของทรัพย์สินโดยละเอียดและได้ใช้ความพยายามอย่าง
เต็ ม ที่ ในการดาเนิ น การตรวจสอบสถานะของทรัพ ย์สินที่ จ ะลงทุน (due diligence) โดยเฉพาะในการ
ตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิของที่ดินที่จะลงทุน รวมถึงการดาเนินการให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขอ
เอกสารยืนยันจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ว่าที่ตงั้ ของโครงการ ซิกส์
เซ้นส์ ยาวน้อย มิได้ตงั้ อยู่บนที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
วนอุทยาน หรือเขตป่ าไม้ถาวร อย่างไรก็ตาม การกระทาดังกล่าวมิได้เป็ นการประกันว่าทรัพย์สินดังกล่าว
ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ทัง้ นี ้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สิน อาจจะ
ตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบทางเทคนิคที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้อจากัดในการตรวจสอบของทัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมและผูป้ ระเมินราคา
นอกจากนี ้ ทรัพย์สินชิน้ นัน้ ๆ อาจจะมีความไม่สมบูรณ์
ถูกต้องทางกฎหมายบางประการ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(due diligence) ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมและที่ปรึกษากฎหมายไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ในทางปฏิบตั ิ
ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง
ของทรัพย์สินดังกล่าว

3.5.2.16) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากความผันผวนของรายได้ทกี่ องทุนรวมจะได้รับ
กองทุนจะได้รบั ค่าเช่าจากผูเ้ ช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นอัตราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน
ทาให้ค วามสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพ ย์สิน ที่ เช่า ของผู้เช่ า ส่ งผลกระทบต่ อ การจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็ นอัตราแปรผันแม้อตั ราคงที่ยงั คงเป็ นรายได้หลักของ
กองทุน
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3.6

การลงทุนในอนาคต
สาหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใด
ทั้งนี ้ กองทุนจะทาการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือจาหน่าย
อสังหาริมทรัพ ย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน นอกจากนี ้ การลงทุนในอนาคต
รวมถึงการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่มีผลใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี ้ การดาเนิ น ดังกล่า วผู้จัด การกองทุน จะพิ จารณาตามความเหมาะสม ภายใต้ก ฎเกณฑ์ข้อบังคับ ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการ

4. หลักเกณฑ์การลงทุน
4.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ จะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
4.1.1

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

4.1.2

อสังหาริมทรัพย์ท่ีซือ้ หรือเช่าต้องตัง้ อยู่ในประเทศไทยโดยต้องมีทางเข้าออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ
ของอสังหาริมทรัพย์

4.1.3

ต้องเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ ใน
กรณี ท่ีเป็ นการซือ้ หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะกระทาได้เฉพาะ
กรณีท่อี สังหาริมทรัพย์นนั้ มีการก่อสร้างไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่สานักงาน
อนุมัติ ให้บริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณี เป็ นทรัพย์สินชิน้ แรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวม
ลงทุนกรณีเป็ นทรัพย์สินชิน้ ต่อไป และในการคานวณมูลค่าโครงการมิให้นับ รวมมูลค่าที่ดิน ทั้งนี ้ สัดส่วน
ความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รบั การรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
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4.1.4

ต้องเป็ นการลงทุนโดยการซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ ดิน
โดยผูม้ ีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมที่จะขาย ให้เช่ าหรือให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์นนั้ เมื่อมีการจัดตัง้ กองทุนรวมแล้ว

4.1.5

บริษัทจัดการจะไม่ซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่จะ
เป็ นประโยชน์แก่กองทุนและได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.6

บริษั ท จั ด การจะไม่ ซื ้อ หรื อ เช่ า ที่ ดิ น ว่ า งเปล่ า เว้น แต่ จ ะเป็ น ประโยชน์ท่ี จ ะส่ ง เสริม ให้เกิ ด รายได้แ ก่
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนและได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.7

ในกรณีท่เี ป็ นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ทาสัญญาเช่าที่มีขอ้ ตกลงหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
หน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็ นปกติท่ีผเู้ ช่าพึงต้องกระทาเมื่อสัญญาเช่าสิน้ สุดลง และไม่ทาสัญญาเช่าช่วง
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) ผูม้ ีสิทธิท่จี ะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นนั้ ทั้งนี ้ ในกรณีท่อี สังหาริมทรัพย์ท่ีเช่าเป็ นที่ดิน ที่ดินนัน้ จะต้องมี
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แล้ว
(2) ในกรณีท่เี ป็ นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีท่เี ป็ นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่
ผู้ให้เช่ ามิ ได้เป็ น ผู้มี ก รรมสิ ท ธิ์ ต ามโฉนดที่ ดิ น หรื อ ผู้มี สิท ธิ ค รอบครองตามหนัง สื อ รับ รองการท า
ประโยชน์ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ ของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทประกันภัยเป็ นผูร้ บั ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกล่าว หรือในกรณีท่มี ิได้จดั ให้ผรู้ บั ประกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน้ บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยความเสี่ยงให้ผลู้ งทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับผลประกอบการของกองทุน หากผูม้ ีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูม้ ี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา

4.1.8

บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมลู ค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสาหรับกรณี การเพิ่ มเงินทุนจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และการดารง
อัตราส่วนดังกล่าวทุกวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สดุ ท้ายก่อนสิน้ อายุโครงการ หรือ
(2) กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.9

บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมได้มาจากการลงทุนไว้
อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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4.1.10 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประกันภัย ดังต่อไปนี ้
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุน เพื่อคุม้ ครองความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับกองทุนอันเนื่องมาจากการ
เกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และกาหนดให้กองทุนเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ ทั้งนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหายจากความชารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ใู้ ห้เช่าหรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทุน
หรือผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุน ได้ทาประกันภัยนัน้ ไว้แล้ว ให้กองทุนทาประกันภัยความรับผิด
เฉพาะกรณีท่กี องทุนอาจถูกไล่เบีย้ ให้ตอ้ งรับผิด
การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพย์นนั้
4.1.11 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่จะลงทุนซึ่งระบุไว้ในโครงการสูง
กว่าราคาต่าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะชีแ้ จงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ของการลงทุนในราคาดังกล่าวในโครงการและหนังสือชีช้ วน
4.1.12 การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนรวมได้มาจากการลงทุนบริษทั จัดการ
จะกระทาโดยเปิ ดเผย และเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ และในกรณีท่ีราคาที่จาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่ากว่าราคาสูงสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่ าเกินกว่า
ร้อ ยละ 10 บริษั ท จัด การจะแสดงข้อ เท็ จ จริง และเหตุ ผลที่ จ าหน่ า ยอสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลสาคัญตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
4.1.13 รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม ข้อ 4.1.11 และข้อ 4.1.12 จะจัดทาขึน้ ล่วงหน้า
ก่อนวันลงทุนหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินที่ทาการ
ประเมินค่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินใหม่
4.1.14 ในกรณีท่เี ป็ นการซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการได้รบั
ความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือการได้รบั มติอนุมัติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ หากเป็ นการซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่
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เกี่ ยวข้องกับ บริษั ทจัดการจะดาเนิ นการได้ต่อเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ตรวจสอบและรองรับ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นทางค้าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรม
กับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ
4.1.15 ในการจัด หาผลประโยชน์จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทุ น บริษั ท จัด การจะจัด หาผลประโยชน์จ าก
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้เฉพาะการให้เช่าพืน้ ที่โดยตรงหรือการให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการอื่นเพื่อนา
อสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี ้ หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทต้องนาอาคาร
ดังกล่าวให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงแรมเท่านัน้
ในการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง หากเป็ นการให้เช่าพืน้ ที่และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการ
ให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิซอะพาร์ตเมนท์ (service apartment) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)
(3)

ดาเนินการให้กองทุนมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่และการให้เช่าเครื่องใช้อปุ กรณ์ตกแต่งที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงจากการให้เช่าพืน้ ที่นนั้ เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายได้ทงั้ หมดที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นนั้ ในรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี ใด ๆ
รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (1) ของแต่ละอาคารให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
ในการดาเนินการตาม (1) หากกองทุนมีรายได้นอ้ ยกว่าที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื่นนาอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนได้จากการลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ หรือ
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว หรือเลิกกองทุน ทัง้ นี ้ ภายใน 60
วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทได้ดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ

ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ยี งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการอาจดาเนินการให้การก่อสร้า ง
อสังหาริมทรัพย์นนั้ แล้วเสร็จก่อนการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งก็ได้
4.1.16 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนได้มาจากการลงทุนให้เกิดรายได้ประจาไม่
น้อยกว่าร้อ ยละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของกองทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญ ชี ประจาปี เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี แรกและรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สดุ ท้ายของปี ท่ีสิน้ อายุโครงการ
หรือ
(2) เมื่อได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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4.1.17 อสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งก่อสร้างที่กองทุนสามารถซือ้ เช่า หรือได้สิทธิ ได้แก่
(1) อาคารสานักงาน
(2) อาคารศูนย์การค้า
(3) อาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม
(4) อาคารโกดังสินค้า
(5) อาคารที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิสอะพาร์ตเมนท์ (service apartment) อาคารห้องชุดพักอาศัย อาคาร
หอพัก และบ้านพักอาศัย เป็ นต้น
(6) อาคารโรงแรม
(7) อาคารศูนย์ประชุมหรือศูนย์นิทรรศการ
(8) สิ่งก่อสร้างอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเพิ่มเติมและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้
บริษัทจัดการทราบ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 46

4.2

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อบริหารสภาพคล่องของ
กองทุน
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังต่อไปนี ้ เพื่อบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนได้
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตั๋วเงินคลัง
(3) พันธบัตรหรือหุน้ กูท้ ่สี ถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็ นผูอ้ อก ทัง้ นี ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือ
การชาระเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก่อนการลงทุน
(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือกองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผู้
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือผูค้ า้ ประกัน ทัง้ นี ้ หากเป็ นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการชาระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก่อน
การลงทุน
(7) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรือเงินฝาก
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกของ
World Federations of Exchange (WFE)
(ข) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ
(ค) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
(10) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่มใิ ช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบีย้
ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ท่เี ป็ นตราสารแห่งหนี ้
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานด้วย
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(11) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มใิ ช่อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ(11) ที่นิติบคุ คลใดนิติบคุ คลหนึ่งเป็ นผูอ้ อก ผู้
รับรอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ ผูค้ า้ ประกัน หรือผูร้ บั ฝากเงิน ต้องมีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิน้ ไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี ้
ก. ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
ข. ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ค. ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง มิให้นบั รวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ า้ ประกันโดยต้องเป็ นการรับอาวัล
แบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือคา้ ประกันเงินต้นและดอกเบีย้ เต็มจานวนอย่างไม่มี
เงื่อนไข
เงือ่ นไขเพิ่มเติม
กองทุนมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกองทุนจะดาเนินการต่าง ๆ เท่าที่ไม่เป็ นการ
ขัดต่อข้อกาหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด ซึ่งอาจ
รวมถึงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้เช่าพืน้ ที่
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผเู้ ช่าช่ว งเพื่อนาทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ รวมถึงการดาเนินการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของทรัพย์สินตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เป็ นการขัดต่อข้อกาหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่กฎหมายสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด
5.

ข้อกาหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
5.1

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครัง้
(1) ในกรณี ที่กองทุนมีกำไรสุ ทธิในรอบระยะเวลำบัญชีใด บริ ษทั จัดกำรจะจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละเก้ำสิ บของกำไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชี ทัง้ นี ้ ภายใน 90 วันนับ
แต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี หรือวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีท่มี กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้วแต่กรณี
กาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงกาไรสุทธิท่หี กั ด้วยรายการเงินสารองเฉพาะเพื่อการ
ดังนี ้
(ก) การซ่อมแซม บารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รายงาน
ประจาปี หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 48

(ข) การชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบาย
การกูย้ มื เงินที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(ค) การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนในลาดับแรก (ถ้ามี)
(2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นใน
การดารงเงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม ทัง้ นี ้ ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
(3) บริษัทจัดการต้องไม่กยู้ ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีท่กี องทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษทั จัดการจ่ายเงินปั นผล
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (1)
ผูด้ แู ลผลประโยชน์และบริษัทจัดการต้องชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็ นต่อสานักงาน ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด และเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบในการประชุมสามัญประจาปี
เงือ่ นไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมี
มูลค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นัน้ และ
ให้สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

5.2

สาหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ เว้นแต่กรณี ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศ กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
วิธีการจ่ายเงินปั นผล
(1)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ ายเงินปั นผล ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.1
(2)
บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตรา
เงินปั นผลโดย
(ก) ส่งหนังสือแจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ ในทะเบียนผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล
(ข) ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
(3)
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล บริษัท จัดการไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณี ท่ีผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล
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(4)

6.

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็ คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ื อหน่วยลงทุน และส่ง
ทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน หรือนาเงินฝาก
เข้า บัญ ชี เงิน ฝากของผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ตามที่ แจ้งไว้ โดยผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น จะเป็ น ผู้รับ ภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึน้ และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินที่ส่งให้

หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การมี วัต ถุ ป ระสงค์ท่ี จ ะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรือ เพื่ อ ประโยชน์กั บ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ชาระ/รับ ช าระเงินเกี่ ย วกับ หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริก า ทั้งนี ้ รวมถึงผู้ลงทุน ที่ ใช้ตัวแทนหรือ
ผูจ้ ัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ1 –4
บริษั ทจัดการจึงขอสงวนสิท ธิท่ี จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื ้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
กองทุนรวมมีขอ้ จากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด รวมทัง้ ที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม โดยบุคคลใดๆ รวมทัง้ กลุ่มบุคคลเดียวกันจะสามารถถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ไม่เกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
6.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้แก่บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป
2. นิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คล
3. บุคคลอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รบั ไว้ในส่วนที่เกินหนึ่งในสาม
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ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดไม่เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
6.2 เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6.3 การพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กนั เป็ น
บุคคลกลุ่มเดียวกัน ให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจัดตัง้ กองทุนรวมและการเข้า
ทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
6.4 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดาเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกั นใดถื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หากปรากฏว่าบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อหน่วยลงทุนเกินอัตราส่วนดังกล่าว ไม่ว่าจากการที่บริษัทจัดการตรวจสอบหรือ
ดาเนินการให้มีการตรวจสอบ หรือได้รบั แจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
6.4.1 ในกรณีท่บี คุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบุคคลตามข้อ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้
(1) รายงานต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรูห้ รือ ควรรูถ้ ึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด รวมใน
จานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) แจ้งให้บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจาหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละห้า สิบของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6.4.2 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบุคคลตามข้อ 6.1 (ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี ้ ในช่วง
ระยะเวลาที่บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รบั ไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงั้ นี ้ ต้องไม่
เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่รบั หน่วยลงทุน
(1) รายงานต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรูห้ รือควรรูถ้ ึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าว
ได้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) จ่ายเงินปั นผลให้แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน้
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6.4.3 ภายใต้บงั คับข้อ 6.4.1 และข้อ 6.4.2 ในกรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่ามีบคุ คล
ใดหรือ กลุ่ม บุคคลเดีย วกัน ใดถื อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมใดเกิน กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) รายงานต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรูห้ รือควรรูถ้ ึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด รวมในจานวน
เสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) แจ้งให้บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจาหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6.5 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดาเนินการให้มีการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนของผูท้ ่ีเคยเป็ นเจ้าของหรือผู้
โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ผูใ้ ห้เช่าหรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิตามข้อ 6.4 โดยอนุโลม
6.6 เงินปั นผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 6.4.1 (3) ข้อ 6.4.3 (3) ข้อ 6.5 บริษัทจัดการจะ
จัดทาบัญชี และแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
6.7 ในกรณีท่ปี รากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ ห็นหรือตกลง
กับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใด ที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม
นอกจากนี ้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ดังนัน้ กองทุนจึงต้องมีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นผู้
ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่เกิน 49% ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
(1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
(2) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทัง้ นี ้ เมื่อคานวณพืน้ ที่หอ้ งชุดที่กองทุนรวมลงทุรวมกับพืน้ ที่หอ้ ง
ชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูล้ งทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพืน้ ที่หอ้ งชุด
ทัง้ หมดในอาคารชุดนัน้
7.

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
ของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจัดการจะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทุน
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ทั้งนี ้ ผู้ลงทุนสามารถซือ้ -ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
8.

การโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการโอนหน่วยลงทุนให้กบั หรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา
หรื อ ผู้มี ถ่ิ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรัฐ อเมริก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศสหรัฐ อเมริก า หรื อ ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับ
ชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ1 –4
ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็ นการโอนหรือ
จาหน่ายให้กบั หรือเพื่อประโยชน์กบั ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
8.1

8.2

9.

วิธีการโอนหน่วยลงทุนสาหรับกรณีท่มี ีใบหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแสดงใบหน่วยลงทุนที่มีลายเซ็นสลักหลังทั้งของ
ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนกาหนด การโอนหน่วย
ลงทุนจะมีผลใช้กล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้โดยสมบูรณ์และให้ถือว่าได้รบั การรับรองจากนายทะเบียน
หน่ วยลงทุน เมื่ อนายทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน ท าการบันทึ ก รายชื่ อผู้รบั โอนในทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) ตามที่กาหนดโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ี
ระบุโดย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัทศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี ้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี )
ตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดกาหนด

การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น
หากมีการผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี ้
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9.1
ก่ อ นการรับ ช าระหนี ้ด ้วยทรัพ ย์สิน อื่ น ที่ มิ ใช่ ห ลัก ประกัน ในแต่ ละครั้ง บริษั ท จัด การต้อ งได้รับ ความ
เห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามมติ โดยเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ง คิ ด ตามจ านวนหน่ ว ยลงทุ น
รวมกั น เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ ง หมด หรื อ ได้รับ ความเห็ น ชอบ จากผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชาระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
นัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุ นหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย
พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
9.2
เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพ ย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่ สมาคมบริษั ท จัด การลงทุ น ก าหนด โดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้ ดังนี ้
(1)
กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุน รวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2)
กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
ในกรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
10.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
กองทุนอาจจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด เพื่อทาหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนหรือจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ในกรณี ท่ี มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการลงทุ น ของกองทุ น ในอนาคต องค์ป ระกอบ อ านาจหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
10.1

องค์ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี ้
1.
กรรมการซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยบริษัทจัดการในนาม
ของกองทุนรวม ในฐานะตัวแทนของบริษั ท จัดการ จ านวนไม่ น้อ ยกว่า เกณฑ์ท่ี กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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2.

กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผู้ท่ีได้รบั
การเสนอชื่อจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทจัดการกาหนด คือมี
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการต้องดาเนินการให้คณะกรรมการลงทุนมีตวั แทนของบริษัทจัดการซึ่งได้รบั ความเห็นชอบ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ทัง้ นี ้ กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่
บริษัทจัดการกาหนด
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่จนครบวาระแล้วอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการลงทุน
ได้อีก
ทัง้ นี ้ ถ้าตาแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริ ษัทจัดการมีสิทธิแต่งตัง้ กรรมการเข้าดารง
ตาแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงได้ตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ขา้ งต้น โดยให้กรรมการลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้
ขึน้ ใหม่ดงั กล่าวมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลงทุน ผู้
ที่ตนได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้ามาดารงตาแหน่งแทนที่
10.2

รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

(2)

การเรียกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน
เพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทา
การก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีฉกุ เฉินไม่จาเป็ นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีท่ไี ม่มีการส่ง
หนังสือเชิญประชุม หากกรรมการได้เข้าร่วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละ
สิทธิในการได้รบั หนังสือเชิญประชุม
กาหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุ น จะจัด ให้มี ก ารประชุม อย่ า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง หรื อ ตามที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน
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(3)

(4)

(5)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ตอ้ งจัดประชุมก็ได้ โดย
กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติท่ีทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเวียนให้คณะกรรมการ
ลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงั กล่าว ทัง้ นี ้ จะแยกลงชื่อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรือลงชื่อ
ร่วมกันในต้นฉบับเดียวกันก็ได้
องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณี จดั ให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ หมด และต้องมีตวั แทนจากบริษัทจัดการทุกครัง้ จึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม ทั้งนี ้ ในการประชุมนั้นอาจเป็ นในลักษณะการนั่งประชุมร่วมกัน หรือการประชุม
ทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้
มติของที่ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รบั มติเสียงข้างมากซึ่งคิดจากจานวนคณะกรรมการลงทุนที่
เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ที าขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติ
ดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการลงทุนทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรรมการสามารถจัดส่งมติ ท่ีได้ลงนามแล้วมายังบริษั ท
จัด การทางโทรสาร ซึ่ งบริษั ท จัด การจะถื อ เอาประโยชน์จ ากส าเนามติ ท่ี ลงลายมื อ ชื่ อ โดย
กรรมการซึ่งส่งทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็ นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที่
นาส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้องนาส่งต้นฉบับของมติให้บริษัทจัดการต่อไป เพื่อบริษั ท
จัดการจะเก็บรักษาต้นฉบับของมติท่ีได้รบั มาไว้เป็ นหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
การลงมติใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน บริษัทจัดการต้องไม่นบั คะแนนเสียงของกรรมการ ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย

(6)

ประธานที่ประชุม
ให้บริษัทจัดการแต่งตัง้ กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทจัดการทาหน้าที่เป็ น
ประธานกรรมการ และเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอานาจและหน้าที่ในการ
ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
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(7)

10.3

รายงานการประชุม
บริษัทจัดการจะต้องทารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครัง้ นัน้ ลงนามรับรอง
และเก็บรักษาไว้ท่บี ริษัทจัดการ รวมทัง้ จัดให้มีสาเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สานักงาน
ใหญ่ของบริษัทจัดการในวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการ

อานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
กองทุนรวม ดังนี ้
(1) พิ จ ารณ า ตั ด สิ น ใจ ลงทุ น ซื ้ อ เช่ า เช่ า ช่ ว ง ให้ เ ช่ า จ าหน่ า ย โอน หรื อ รับ โอนซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(2)

คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นาไป
เปิ ดเผยให้บคุ คลใดๆ ทราบ และ/หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มใิ ช่ประโยชน์ของกองทุน เว้นแต่
จะมีกฎหมายกาหนดโดยชัดแจ้งให้เปิ ดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ได้ถกู เปิ ดเผยให้ผู้
ลงทุนทั่วไปทราบแล้ว

(3)

ดาเนินการอื่นใดตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้ว
และที่จะมีขนึ ้ ในภายหน้า

(4) คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้ว
และจะมีขนึ ้ ในภายหน้า
สาหรับการพิจารณาดาเนินการตามข้อ (1) หากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถหา
ข้อยุติ หรือไม่สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดงั กล่าวไม่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินการ
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการลงทุนเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาลงมติ
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11. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
11.1 ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ
ที่อยู่

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1
หรือ บุค คลอื่ น ที่ มี คุณ สมบัติ และไม่ มี ลัก ษณะต้องห้า มตามประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้ว ย
คุณ สมบัติ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน รวมอสังหาริม ทรัพย์ โดยบริษั ทจัด การจะขอความเห็น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
11.2 เงือ่ นไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี ้ และเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
11.2.1

เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในโครงการหรือเมื่อผู้ชาระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก
กองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11.2.2

เมื่อบริษัท จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ก่อนวันที่มีผลเป็ นการเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์

11.2.3

มีคาสั่งศาลให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย

11.2.4

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ตกลงไว้ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ ทราบหรือมีเหตุอัน ควรทราบถึ งการปฏิ บัติผิด
เงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในกรณีท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูป้ ฏิบัติ
ผิดสัญญาหรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงก็ตามผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ดว้ ย และในกรณีท่บี ริษัทจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิผิดสัญญา
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หรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายและ/หรือความเสียหายที่เกิด
ขึน้ กับผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดว้ ย
11.2.5

ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต.
หรื อ กรณี อื่ น ใดอั น จะมี ผ ลให้บ ริ ษั ท จั ด การและผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ไม่ ส ามารถตกลงที่ จ ะแก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงให้สอดคล้อ งกับ ประกาศ ค าสั่ ง ระเบี ย บ และข้อ บังคับ ดัง กล่ า ว ทั้งนี ้ เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน

11.2.6

ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ม ติ โดยเสี ย งข้า งมากซึ่ ง คิ ด ตามจ านวนหน่ ว ยลงทุ น รวมกั น เกิ น กว่ า
กึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกร้อง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ และสั่งให้บริษัทจัดการแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึน้
ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน บริษัทจัดการจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน

11.2.7

ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือ่ งคุณสมบัติของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ข องกองทุน และที่ ได้มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ถ้ามี )บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่แก้ไข
เสร็จสิน้ ในกรณี ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
บริษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ู แลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับ ตั้งแต่ วัน ถัด จากวัน ที่ ค รบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่ อ ได้รบั อนุญ าตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดย
พลัน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั่งการเป็ นอย่างอื่น และผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องทา
หน้าที่ในการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์จนกระทั่งการแต่ งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ใน
ระหว่างการจัดหาผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั คงมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา
ค่าธรรมเนียมเดิมจนกว่าการแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้
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11.2.8

ในกรณีท่ีผดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไป
เปิ ดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เองโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
ทันที โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้องติดต่อและ/หรือจัดหาบุคคลอื่นให้มา
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดมีขึน้ กับบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ดว้ ย

11.2.9

เมื่ อ มี ผู้ใ ดเสนอหรื อ ยื่ น ค าร้อ งต่ อ ศาลหรื อ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน
(1) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอืน่ ใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ
(2) เพื่อฟื ้ นฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรือผ่อนผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชี หรือเลิกกิจการ
ภายใต้กฎหมายปั จจุบนั หรือในอนาคตหรือตามข้อบังคับต่าง ๆ

11.2.10 เมื่อหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็ นการทั่วไป
เมื่อสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์สนิ ้ สุดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้รบั ค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้
ในสัญ ญาแต่ งตั้งผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จนถึ งวัน ที่ เลิ กสัญ ญานั้น เว้น แต่ มี ก รณี ท่ี ผู้ดูแลผลประโยชน์
ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถนา
ค่าเสียหายมาหักออกจากค่าตอบแทนได้ส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด
การระงับของสัญญาเหล่านีจ้ ะไม่มีผลต่อคาสั่งหรือการซือ้ ขายใด ๆ ที่ยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ หรือ
ต่อสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้เกิดขึน้ แล้ว
เนื่ อ งจากพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ก าหนดให้ก องทุน รวมต้อ งมี
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามข้ อ 11.2 ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์นั้นจะต้องทาหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอน
ทรัพ ย์สิน และเอกสารหลัก ฐานทั้งหมดของกองทุ น นั้น ตลอดจนถึ งการด าเนิ น การอื่ น ใดที่ จ าเป็ น
เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
จะเสร็จ สิ น้ และผู้ดู แ ลผลประโยชน์รายใหม่ ส ามารถท าหน้า ที่ ได้ทั น ที หรื อ ปฏิ บัติ ต ามค าสั่งของ
บริษั ทจัดการ ทั้งนี ้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ในกรณี ท่ีสัญ ญาแต่ งตั้ง
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์สิน้ สุด ลงเนื่ อ งจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์บ อกเลิ ก สัญ ญา หากบริษั ท จัด การยังไม่
สามารถหาผู้ดู แ ลผลประโยชน์ รายใหม่ ม ารับ มอบงานได้ภายในวัน สิ น้ สุด สัญ ญาดังกล่ าว ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่ งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่ งตั้ง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
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จากกองทุ น ตามสัด ส่ ว นของระยะเวลาที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ นั้น ได้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ จ นถึ งวัน ที่ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้สิน้ สุดการทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ รวมทั้งค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ จริงและ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีห รืออาจมีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญ ญาแต่ งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
นับตั้งแต่วันสิน้ สุดสัญ ญาเป็ นต้นไป จนกว่าบริษัทจัดการจะแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณี ก ารเป็ น ผู้ดูแลผลประโยชน์สิ น้ สุด ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้อ งรวบรวมและโอนทรัพ ย์สิน
ทั้งหมด และเอกสารหลักฐานของกองทุนให้ แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีมาแทน หรือดาเนินการอย่ างอื่น
ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น
เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่การ
เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์สนิ ้ สุดลง

11.3

สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริมทรัพ ย์ บริษัทจัดการจะทาการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทุนลงทุน ได้แก่โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และสัญญาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า
สัญ ญาจานอง หรือสัญ ญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นเอกสารสาคัญไว้ท่ีสานักงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามที่อยู่ดา้ นล่างนี ้ ทัง้ นี ้
เว้นแต่การเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
และ/หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และ/หรือ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและ
เอกสารสาคัญของกองทุนไว้ท่สี านักงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายใหม่
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12.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
: นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนนุตร์ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์
ทีอ่ ยู่
: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72, ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0109
โทรสาร : 0-2645-0110
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบ
บัญชี เพื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทัง้ กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

13.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ
: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ทีอ่ ยู่
: ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั อนุญ าตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนต่าง
ด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในข้อ 6 รวมทัง้ ดาเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็ นผลทาให้กองทุนมีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
เป็ นผูล้ งทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดด้วย

14.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
ชื่อ
: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ทีอ่ ยู่
: ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
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บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายนอกเหนือจากนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รบั
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนก่อนระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งการแต่งตัง้ ดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

15.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
: ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
ชื่อ
ทีอ่ ยู่

บริษั ท จัด การอาจแต่ ง ตั้ง ผู้ส นับ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม หรือ ยกเลิ ก การแต่ ง ตั้ง ผู้ส นับ สนุ น การขาย
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุก ครัง้ ในกรณี ของการแต่ งตั้งผู้สนับ สนุน การขายหน่ วยลงทุนเพิ่ ม เติ ม
ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก่อนแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 63

16.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
: บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จากัด
: 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน้ 20 ยูนติ 2
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-8500
และ
ชื่อ
: บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จากัด
ทีอ่ ยู่
: เลขที่ 11 ชัน้ 19 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2652-6355
ชื่อ
ทีอ่ ยู่

บริ ษั ทจั ด การจะแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ทประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร า ยชื่ อที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็ นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทุ น ได้ ทั้ ง นี ้ บริษั ท จั ด การจะไม่ แ ต่ ง ตั้ ง บริษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิ น รายใดรายหนึ่ ง ให้ท าการประเมิ น ค่ า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกินสองครัง้
17.

ทีป่ รึกษาของกองทุน
บริษั ท จัด การอาจแต่ง ตั้งบุค คลธรรมดาหรือนิ ติ บุค คลรายเดีย วหรือ หลายรายเพื่ อด าเนิ นการให้ค าปรึก ษาหรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการซือ้ ขาย เช่า หรือหาประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ บุคคลใดๆ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
สาขาใดๆ เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งการแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่แต่งตัง้ ที่ปรึกษา
กรณีท่มี ีการถอดถอนหรือเลิกสัญญากับที่ปรึกษา บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานการถอดถอนหรือเลิกสัญญา
ดังกล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการถอดถอน หรือเลิกสัญญา
17.1 ที่ปรึกษาของกองทุนซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ บริษัทจัดการเกี่ยวกับการซือ้ จาหน่าย โอน รับ
โอนกรรมสิท ธิ์ และ/หรือ สิท ธิ การเช่ าในอสังหาริม ทรัพ ย์ห รือการจัด หาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพ ย์
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจทาการแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษากองทุน แต่ทงั้ นี ้ ที่ปรึกษาต้องไม่มีส่วน
ร่ว มในการตัด สิ น ใจลงทุ น หรือ จ าหน่ า ยหรื อ มี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 64

17.2 ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าแก่ บ ริ ษั ท จั ด การเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่ บริษัทจัดการอาจแต่ งตัง้ นิติบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของ
กองทุน โดยที่บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด
17.3 ที่ ป รึก ษาอื่ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ค าปรึก ษาหรื อ ค าแนะน าแก่ บ ริษั ท จั ด การเกี่ ย วกั บ การจัด ตั้ง กองทุ น หรื อ
การจัดการกองทุน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน ได้แก่
ชื่อ : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด
ทีอ่ ยู่ : ชัน้ 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
18.

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
ในกรณี ท่ี กองทุน ลงทุน ในหรือ มี ไว้ซ่ึงอสั งหาริม ทรัพ ย์ บริษั ท จัด การอาจแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญทางด้านการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายราย ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
จั ด การและดู แ ลเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ท่ ั ว ไปของอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ท่ี ก องทุ น ไปลงทุ น หรื อ มี ไว้ ทั้ ง นี ้ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็ นผูท้ ่มี ีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ได้รบั มอบหมาย และมีบคุ ลากร
ที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือตามคุณสมบัติท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเพิ่มเติม โดยกองทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ โดย
เมื่อมีการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งการแต่งตัง้ พร้อมทัง้ คารับรองว่าบุคคลดัง
กล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่แต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณ สมบัติ บริษั ทจัดการจะทาการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพ ย์
ดังกล่าว เมื่อมีการถอดถอน หรือเลิกสัญญากับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานการ
แต่งตัง้ ถอดถอน หรือเลิกสัญญากับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ถอดถอนหรือเลิกสัญญาดังกล่าว
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19.

การเสนอขายหน่วยลงทุน
19.1.

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลาทาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน
19.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมู ล
สาคัญ ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผู้จดั การ
การจัดจาหน่าย (ถ้ามี) หรือผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหนังสือชีช้ วน
19.1.2 วันเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษั ทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ระหว่างวันที่ ..... ถึง ..... ในเวลาทาการของ
บริษัทจัดการ หรือตามเวลาที่ผสู้ นับสนุนการขายอื่นกาหนด

19.2. วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุน
19.2.1 การกาหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ้ หน่วยลงทุน
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย
19.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1)

ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการจะดาเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังนี ้
(1) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
ให้ แ ก่ ผู้ จ องซื ้ อ พิ เ ศษ เจ้ า ของ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน ตามที่ได้มีการระบุช่ือ
หรือลักษณะไว้ในโครงการ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซือ้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ดังกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนาหน่วยลงทุนส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาเสนอ
ขายให้กบั ผูจ้ องซือ้ ทั่วไป
(2) เสนอขายหน่ ว ยลงทุน ไม่ น้อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่ วยลงทุน ที่ เสนอขาย
ทั้งหมดให้แก่ผูจ้ องซือ้ ทั่วไป ทั้งนี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้ องซือ้ ทั่วไปนีแ้ ก่ ผูจ้ องซือ้ พิเศษ เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิ
การเช่าหรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ได้รบั ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 20.1
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จานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รับไว้ตามสัญญารับประกัน
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ให้นบั รวมเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้
ทั่วไปตามวรรคข้างต้น
ในกรณีท่อี สังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ ดิน ให้นาหลักเกณฑ์
การจัดสรรหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
สิทธิดงั กล่าวด้วย
วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1)

ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่าย (ถ้ามี) หรือผูส้ นับสนุนการขาย (ถ้ามี) ได้ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วน โดยจะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นมูลค่าขัน้ ต่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(2)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน จนเต็มตามจานวนที่จองซือ้ ให้แก่บริษัท
จัดการ ผูจ้ ัดการการจัดจาหน่าย หรือ ผูส้ นับสนุนการขายพร้อมทัง้ กรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบจองซือ้ หน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยที่จะต้องยื่นเอกสาร
ประกอบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ครบถ้วน

(3)

ผู้จองซื อ้ หน่วยลงทุน ที่ มีถ่ิ น ที่อ ยู่ในต่ างประเทศ จะต้องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของ
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเอง

(4)

เนื่องจากจะมีการนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการออก
หลักฐานการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังนัน้ ในขณะที่จองซือ้
ผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการดาเนิน การกับหน่วยลงทุนที่
ได้รบั การจัดสรรจากการจองซือ้ หน่วยลงทุนอย่างไรตามวิธีการที่กาหนดไว้วิธีใดวิธี
หนึ่ง ดังนี ้
(ก) ออกใบหน่วยลงทุน โดยระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซือ้
(ข) ฝากไว้ท่ีบริษั ทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ท่ีตนมีบัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ซึ่งจะน า
หน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ นัน้ ๆ
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19.3

การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1)

ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ โดยชาระเป็ นเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือ ผูส้ นับสนุนการขายยอมรับ หากเป็ นการชาระด้วยเช็คผูจ้ องซือ้
จะต้องลงวันที่ในเช็คตามวันที่ท่ีจองซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญ ชีเ งินฝากกระแส
รายวันที่บริษัทจัดการ หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายเปิ ดไว้เพื่อการรับชาระ
เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซือ้ ลงบนด้านหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน
กรณี การชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซือ้ จะต้องลงวันที่ให้บริษั ทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิน้ สุดลง

(2)

หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือผูส้ นับสนุนการขายได้รบั ใบจองซือ้ หน่วย
ลงทุน พร้อ มทั้งเงินค่ าจองซื ้อหน่ วยลงทุนจากผู้จ องซือ้ แล้ว บริษั ทจัด การ ผู้จัดการการจัด
จาหน่าย หรือตัวแทนจะออกหลัก ฐานการรับเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน ให้แก่ผูจ้ องซือ้ ไว้เป็ น
หลักฐาน

(3)

ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคารซึ่ง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผูจ้ อง
ซือ้ หน่วยลงทุนทาการจองซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณี ท่ี วัน ท าการที่ สามารถเรีย กเก็ บ เงิ น ได้นั้ น เป็ น วัน และ/หรือ เวลาที่ ล่ว งเลยจากช่ ว ง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ หน่วยลงทุน
ของผูจ้ องซือ้ รายนัน้
ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
จองซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ รายนัน้

(4)

ในการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุ น
ด้วยเงินจนเต็มมูลค่าตามจานวนที่จองซือ้ จะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดการไม่ได้

(5)

ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ทาการจองซือ้ หน่วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าจองซื อ้ หน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวน แล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี

(6)

บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รบั เป็ นค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพื่ อ การรับ ชาระเงิ น ค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ามี ) ในช่ วงดังกล่ าว
ทัง้ หมดจะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 68

19.4

การคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
บริษั ทจัดการจะคืน เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุ นและผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกิด ขึน้ จากเงิน ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
(1) กรณีท่ผี จู้ องซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกเหนือจาก
กรณีตาม (2)
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่ง เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่
ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วย
ลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
(2) กรณี ท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากการสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกเนื่องจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(2.1) จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ ทั่วไปได้ไม่ถึง 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(2.2) จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผจู้ องซือ้ ได้ไม่ถึง 250 ราย
(2.3) จาหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมลู ค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท
(2.4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 20.1
(2.5) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษั ท จัด การจะแจ้ง ให้สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน สิ น้ สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรก และด าเนิ น การจัด ส่ ง เงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น คื น
พร้อ มผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ จากเงิ น ที่ ได้รับ จากการจ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผู้จ องซื ้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี ) โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ น เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ ผู้จองซือ้ ภายใน 14
วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
และหากบริษั ท จัด การไม่ สามารถคื น เงิ น และผลประโยชน์ภ ายในก าหนดเวลาดังกล่ า วได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยเริ่มนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทชาระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็ นอย่างอื่น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 69

ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามข้อ (2) ข้างต้น ให้ใช้ราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
19.5

การซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงิน ที่ได้รบั จากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะยื่นคาขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ทั้งนี ้ ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผูม้ ีถ่ิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่ ง
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่ง
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริก า ทั้งนี ้ รวมถึ งผู้ลงทุน ที่ ใช้ตัว แทนหรือ ผู้จัด การที่ ตั้ง อยู่ในประเทศสห รัฐ อเมริก าในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ1 –4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
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20.

วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
20.1 บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้บคุ คลใดหรือกล่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด เว้นแต่ผจู้ องซื อ้ ดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ได้รบั ยกเว้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
(ก)
(ข)

(ค)

บุคคลที่ได้รบั การจัดสรรเป็ นกองทุ นบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุน
สารองเลีย้ งชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
บุคคลที่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยซึ่ งไม่อยู่ภายใต้
บังคับต้องเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรือวัด เป็ น
ต้น
บุคคลอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร

20.2

บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการดังต่อไปนี ้

(1)

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ ที่จองซือ้
และได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่จองซือ้ แล้ว ในกรณีท่ีจานวนเงินที่ระบุในใบจอง
ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ ผูจ้ องซือ้ พิเศษ เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า และผูใ้ ห้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ทีก่ องทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(1.1.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ พิเศษ เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกล่มบุคคลเดียวกันตามจานวนที่จองซือ้
แต่ทงั้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผลู้ งทุนดังกล่าวทุกรายรวมกันจะไม่เกิน 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้ หมด
(1.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผจู ้ องซือ้ ทั่วไป
(1.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้ องซือ้ ทั่วไปทุกรายตามมูลค่าขัน้ ต่าของการจองซือ้ หน่วยลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยหากผู้จองซื ้อทาการจองซือ้ มากกว่า 1 บัญ ชี บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้
(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลื อจากการจัดสรรตามข้อ (1.2.1) โดยจัดสรรเพิ่ มเป็ นจานวน
ทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) หรือตามจานวนที่จองซือ้ ไว้แล้วแต่ยอดใดจะ
ต่ากว่าให้แก่ผจู้ องซือ้ ทั่วไปทุกรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจัดสรรวนเป็ นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะครบตามจานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย
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(1.2.3) ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผูจ้ องซือ้ ในข้อ (1.2.2) ทุกรายได้
บริษัทจัดการจะใช้วิธีส่มุ รายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทาการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูจ้ องซือ้ ที่ยงั ไม่ได้รบั การจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซือ้
(1.2.4) ในกรณีท่มี ีผจู้ องซือ้ ทั่วไปเป็ นจานวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทั่วไปทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตามมูลค่าขัน้ ต่าของการจองซือ้ หน่วยลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทั่วไป
โดยใช้วิธีส่มุ รายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผจู้ อง
ซือ้ ที่ได้รบั เลือกจากการสุ่มรายชื่อตามมูลค่าขั้นต่าของการจองซือ้ หน่วยลงทุนตามที่
กาหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(1.3) ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนรับรองที่จะซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวนที่จองซื อ้ หรือตามจานวนที่ได้รบั การ
จัดสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินใน
กรณีท่ไี ม่ได้รบั การจัดสรร
(2)

บริษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะจัด สรรหรื อ ไม่ จัด สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดก็ ไ ด้ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ
(2.2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
หรือไม่ครบถ้วน
(2.3) กรณี ท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(2.4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ว ย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ 2.4.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศสหรัฐ อเมริก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรัฐ อเมริ ก า
ครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2.4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตัง้ ขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 2.4.3)หน่วยงาน
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 2.4.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับ
ข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 2.4.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิ ติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 2.4.1 – 2.4.4
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(3)

21.

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ทันที ภายหลังจากที่นายทะเบี ยนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ
จัดสรรหน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการจองซือ้ หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี
(ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย ์ ภายใน 15 วัน
ทาการ นับแต่วนั ทาการถัดจากวันเสร็จสิน้ การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุน
21.1 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนได้เมื่อมีวตั ถุประสงค์เ พื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อดาเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี และมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุ นจดทะเบียนของกองทุน จานวน
หน่วยลงทุนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธี การกาหนดราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีท่กี ารขอมติกระทาโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องได้รบั คะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดที่มีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวม
(ข) ในกรณีท่ีการขอมติกระทาโดยการเรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้ารายหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ หมด ทัง้ นี ้
จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกั นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว จึ งจะเป็ นองค์
ประชุม
(2) ขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ในการนับคะแนนเสียงของผูท้ ่มี ีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง (1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนีม้ ิได้
(ก) เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพ ย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม ในกรณี ท่ีเป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซือ้ เช่ า หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม
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(ข) เจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม
ในกรณี ท่ีเป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุ งอสังหาริมทรัพ ย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะใช้หาประโยชน์
(ค) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ได้รับ สิ ท ธิ ใ นการจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นที่ เสนอขายให้กั บ ผู้ล งทุ น
เฉพาะเจาะจง ในกรณีท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง
(ง) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม ในเรื่องที่ขอมติ
(จ) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ
(ง) แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีเป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหน่ว ย
ลงทุนเดิ มบางราย หากผูถ้ ื อหน่วยลงทุนมีมติคัดค้านรวมกันเกินร้อยละสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ห้ามมิให้บริษัทจัดการดาเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
(3) บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลอย่างน้อยตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้วแต่กรณี
(4) เมื่ อ บริษั ท จัด การได้รับ มติ จ ากผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ตามข้อ (1) และข้อ (2) แล้ว ให้บ ริษั ท จัด การ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก. ขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบุขอ้ มูลตามข้อ (3) รวมทัง้
จัด ส่งร่างโครงการที่จะแก้ไขเพิ่ มเติม และร่างหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่ม เติ ม
ให้สานักงานพิจารณา
ข. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1) เสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติม โดยต้องจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชีช้ วนที่มี
สาระสาคัญไม่ตา่ งจากฉบับร่างที่ผ่านการเห็นชอบจากสานักงานให้แก่ผลู้ งทุน
2) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานตามวรรคหนึง่ ให้การให้ความเห็นชอบให้เพิม่ เงินทุนจดทะเบียนนัน้ สิน้ สุดลง
(5) จดทะเบี ย นเพิ่ ม เงิ น ทุ น ของกองทุ น ตามประกาศว่ า ด้ว ยหลั ก ทรัพ ย์แ ละวิ ธี ก ารจดทะเบี ย น
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และในกรณี ท่ีมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนเป็ นใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่รอ้ งขอ
ซึ่งใบหน่วยลงทุนจะต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
21.2
การเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
บริษัทจัดการ จะดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนตามแนวทางที่ได้รบั มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุ น โดยการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายหลัง การจั ด สรรต้อ งเป็ น ไปตามข้อ 6 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย
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ในการเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมเพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่ มเติม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริษั ทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) หากบริษัท จัดการยังไม่ ไ ด้ย่ืน ขอจดทะเบีย นเพิ่ม เงินทุนจดทะเบี ยนของกองทุน รวมต่ อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษั ทจัดการจะแจ้งเรื่องข้างต้น ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
(2) หากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัท
จัดการจะลดจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน โดยการลดจานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดย
คานวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซือ้ หน่ วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลด
เงินทุนของกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกั ช้า
22.

การลดเงินทุนของกองทุน
22.1
ในกรณีท่กี องทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
(ข) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีท่เี ป็ นรายการค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชีซง่ึ ทยอยตัดจ่าย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มชี ่ืออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้หกั ออกจากกาไรสะสมของกองทุนรวม
(2) ยื่นคาขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามแบบที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงาน
(3) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนรวมไว้ใน
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและรายงานประจาปี ของกองทุนรวม เพื่อให้ผลู้ งทุน
สามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
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(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครัง้
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที่ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
22.2

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียนเนื่องจาก
กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัท
จัดการจะต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวม รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิตามข้อ 22.1(1) ถึง ข้อ 22.1(3) ด้วย

22.3

บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
แต่ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ ให้บริษัทลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุ นโดยการลดจานวน
หน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคานวณตามสัดส่วนของราคาที่
เสนอขายและเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้
จองซือ้ หน่วยลงทุน ประกาศกาหนดพร้อมทั้งจดทะเบี ยนลดเงินทุนของกองทุน ตามแบบที่ สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการยังไม่ได้มกี ารจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ให้บริษัทคืนเงินค่าจอง
ซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ตามที่ประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

23.

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน
23.1

รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ใบหน่วยลงทุนและระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

23.2

เงือ่ นไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมให้ถือเป็ นหลักฐานที่ถกู ต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่แสดงความจานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ในกรณีท่ีมีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการ
ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่แสดงความจานงขอรับ
ใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในกรณีท่ีมีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่ว ยลงทุนจะดาเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุน
ฉบับเดิมของกองทุนรวม (ถ้ามี) และกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่ว ยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลิกเพิกถอน (ถ้ามี) ให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบ
หน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนดั งกล่าวภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้รบั ใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่กาหนด
ไว้ในโครงการ
กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะน าหน่ ว ยลงทุ น ฝากเข้า บัญ ชี ห ลัก ทรัพ ย์ข องผู้จ องซื อ้ ผ่ านนายหน้า ค้า
หลักทรัพย์ (Broker) หรือนาหน่ วยลงทุนฝากเข้าบั ญ ชีหลักทรัพ ย์ของบุคคลที่ได้รบั แต่งตั้งจากบริษั ท
จัดการเพื่อผูจ้ องซือ้ นั้นที่มีอยู่ กับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ตามที่ผจู้ องซือ้ แจ้งไว้ในใบจองซือ้ หน่วยลงทุน
24.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิด ชอบของบริษั ทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุน (ถ้ามี )
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
24.1

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
24.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
1) สิทธิในการดาเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลัก เกณฑ์
การลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ได้รบั อนุมัติ ทั้งนีร้ วมถึงข้อผู กพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
2) สิท ธิ ในการยับ ยั้งพิ เศษ (veto right) สาหรับ การด าเนิ น การหรือ การตัด สิน ใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ
และ/หรือโครงการ หรือ เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือได้รบั ความเสียหาย
หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
3) สิท ธิ ในการด าเนิ น การจัด การโดยถื อ ว่าได้รบั ความเห็ นชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุน และ
คณะกรรมการลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี ้
3.1 สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการ และ/หรือ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมายประกาศ กาหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรือสั่งการ
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3.2 สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณี ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/
หรือสั่งการเป็ นอย่างอื่น
3.3 สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษา
ไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4) สิทธิในการสั่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ ริหารอสังหาริมทรั พย์ และ/หรือที่ปรึกษา
ของกองทุนรวม แก้ไขคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์และ/หรือผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือที่ปรึกษา เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
5) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
6) สิทธิในการกระทาการหรือไม่กระทาการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
24.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการและบริหาร
กองทุ น รวมให้เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายหลัก ทรัพ ย์ก าหนด รวมถึ งหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี ้
1)

การบริหารกองทุนรวม
1.1) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพั นระหว่างบริษัทจัดการและ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุ น อย่ า งเคร่ง ครัด ตามประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญ ญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และหนังสื อชีช้ วน โดยมีสาระสาคัญ ไม่ต่ างจากร่างข้อผูกพัน ร่ าง
สัญ ญา และร่างหนังสือชีช้ วน ที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
1.3) จัด ส่ ง แจกจ่ า ย และจัด ให้มี ห นัง สื อ ชี ้ช วนและรายละเอี ย ดของโครงการที่ เป็ น
ปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
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(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการ
จัดส่งหนังสือชีช้ วนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทา
การก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนให้แก่ประชาชน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นรวม บริษั ทจัด การจะจัดส่ งและ
ดาเนินการให้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและผูส้ นับสนุนการขายจัดส่งหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับ ใบจองซือ้ หน่วย
ลงทุนให้ผทู้ ่ีสนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูจ้ ัดการการ
จัดจาหน่ายและของผูส้ นับสนุนการขาย แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผทู้ ่สี นใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้ สุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้
มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ร้องขอ ในกรณี ท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูล
โครงการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วัน ที่ ได้มี ม ติ ให้แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการ แล้ว แต่ ก รณี ทั้ง นี ้ จนกว่ าจะเลิ ก
กองทุนรวม
จัดให้มีใบจองซือ้ หน่วยลงทุนซึ่งต้องมีคาเตือนตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการ ซือ้ โอน เช่า เช่าช่วง จาหน่าย
โอนสิทธิการเช่า และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาหนดไว้ใน
โครงการ โดยจะต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดและหลั ก เกณ ฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย
1.5) ดาเนินการเพิ่ มหรือลดจานวนเงิน ทุนของกองทุนรวมตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้
หั ว ข้อ 21และข้อ 22 และ/หรื อ ด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.6) จัด สรรผลก าไรของกองทุ น รวมเพื่ อ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ และเป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
กาหนด
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1.7) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
1.8) จัด ให้มี ก ารประกั น วิ น าศภั ย อสั ง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทุ น รวมตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์กาหนด
1.9) จัดให้มีก ารตรวจตราสภาพอสังหาริม ทรัพ ย์ ตามข้อ กาหนดและหลัก เกณฑ์ ท่ี
กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
1.10) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและจาเป็ น ต้องใช้ในการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ
รวมถึงการอานวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสารวจอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมเพื่อการประเมินค่า และ/หรืออานวยความสะดวกให้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือ
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ใ นการเข้ า ตรวจ สภาพ
อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทุ น รวมตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
1.11) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจดั การกองทุนรวม ตามข้อกาหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในโครงการ
1.12) กระทานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอานาจกระทา
ได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
1.13) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ซ่ึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องกองทุ น รวมและรัก ษาไว้ซ่ึ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
1.14) ดาเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
2)

การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้
ในโครงการ

3)

การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การจัดการกองทุนรวม
3.1) จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน
3.2) แต่ ง ตั้ง ผู้จัด การกองทุ น รวมอสั ง หาริม ทรัพ ย์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ เช่า เช่าช่วง จาหน่าย หรือ
โอนสิ ทธิ ก ารเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ของกองทุนรวม และบริษั ทจั ดการจะประกาศรายชื่ อ
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ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.3) แต่ ง ตั้ง ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ก องทุ น รวมอสั ง หาริม ทรัพ ย์ รวมถึ ง การเปลี่ ย นตั ว ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายอื่นแทน ที่
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย
คุณ สมบัติ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์ และตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ในโครงการ ทั้งนี ้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.4) แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม และแต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายอื่น ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และแจ้งการแต่งตัง้ ดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
3.5) แต่งตั้งบริษั ทประเมิ นค่ าทรัพ ย์สิน เพื่ อท าการประเมิ น ค่าก่อนที่ จะลงทุน หรือจ าหน่ วย
อสังหาริม ทรัพ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ รวมทั้ง ตามระยะเวลาที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และเมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน
อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.6) แต่งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี ้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.7) แต่งตัง้ ที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนรวม
ทั้ง นี ้ ที่ ป รึก ษาดัง กล่ า วจะต้อ งมี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ามตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.8) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี รวมถึงการเปลี่ ยนตัวผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรายอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
และแจ้งการแต่งตัง้ ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
3.9) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทาหน้า ที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและหน้าที่อื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การชาระบัญชีเสร็จสิน้ เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.10) แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อทาหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ย วกับกองทุนรวม อาทิ
เช่น ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ ผูจ้ ดั ทาประมาณการ ผูต้ รวจรับอาคาร ผูด้ แู ล
รักษาความสะอาดสถานที่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เป็ นต้น
4)

การดาเนินการอืน่ ๆ
4.1) ยื่น คาขอจดทะเบี ยนทรัพ ย์สิน ซึ่งเป็ น เงินได้จากการขายหน่ วยลงทุน ของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
4.2) ยื่น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เพื่ อขอให้พิ จ ารณารับ หน่ วยลงทุนของ
กองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
4.3) ขอรับ ใบแทนหลัก ฐานการรับ จดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิน เป็ น กองทุน รวมต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ในกรณีท่หี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
4.4) ดาเนินการแยกบัญ ชีและจัดเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ
บริษัทจัดการและนาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ/หรือ
บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต เว้นแต่โดยสภาพของทรัพย์สินนัน้ ไม่สามารถกระทาได้
4.5) จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
4.6) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทารายงานการลงทุนของ
กองทุน รวมให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ข องกองทุ น รวมทราบตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี การที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
4.7) คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็ นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
4.8) แจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบในกรณี ท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึน้ อันมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ ภายหลังจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 4.7)
4.9) จัดทางบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน
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4.10) จัดทารายงานของกองทุนรวมที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทุกสิน้ ปี
การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี การเงิน
4.11) จัดส่งสาเนารายงานการประเมินค่า พร้อมด้วยสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์โดยพลัน และให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รบั รายงานการประเมินค่า เว้นแต่กรณีรายงานการสอบทานการประเมินค่าที่จดั ให้มีขึน้
ตามข้อ 28.3 ให้ส่งรายงานดังกล่าวให้เฉพาะผูด้ แู ลผลประโยชน์
4.12) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผดู้ แู ลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรือจาหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาซือ้ เช่า
รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี
(2) สัญญาเป็ นหนังสือที่แสดงการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
4.13) จัด ส่ งสาเนาสัญ ญาแต่ ง ตั้งบริษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน สาเนาสัญ ญาแต่ งตั้งผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสาเนาสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี)ให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกของกองทุน รวมซึ่ง มี ก ารแต่ ง ตั้งบริษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน ก่ อ นการแต่ งตั้งผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการส่งสาเนาสัญญาแต่งตัง้ บริษั ทประเมินค่าทรัพย์สินให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
4.14) รวบรวม ติดตาม ดาเนินการ สั่งให้ผูม้ ีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิเช่ น ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผูค้ ุมงานก่อสร้าง เป็ นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทารายงานต่างๆ
และ/หรือดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
ลงทุน และ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือผูม้ ีอานาจตามกฎหมายร้องขอ แต่ทงั้ นีบ้ ริษัท
จัดการไม่ตอ้ งรับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ซึ่งเตรียมโดย
บุคคลดังกล่าว อีกทัง้ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการดาเนินการต่างๆ ของบุคคลดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี หากบริษั ท จัดการทราบถึงความผิดพลาดของรายงานต่ างๆ และหรือการกระท าที่
ผิดพลาดโดยบุคคลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้บุคคลนัน้ ๆ ทาการแก้ไขให้
ถูกต้องโดยพลัน
4.15) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุน หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทุ น รวมให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน หรือจาหน่าย อสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ ดังกล่าวไว้ในที่
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4.16)

4.17)

4.18)

4.19)

4.20)

เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสานักงานใหญ่ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น หรื อ จ าหน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั ง หาริม ทรัพ ย์ โดยหนั ง สื อ สรุ ป ข้อ มู ล จะมี ส าระส าคั ญ ตามที่ ป ระกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รบั อนุมัติ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ว บริ ษั ท จั ด การอาจจั ด ส่ ง หนั ง สื อ สรุ ป ข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ตามวรรคก่อน ให้ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยแทนการจัด ส่งให้ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ทั้งนี ้ ภายในวันท าการถัด จากวันที่ ซือ้ เช่า จาหน่าย หรือโอนสิทธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือการประเมินค่าทรัพย์สิน
และการสอบถามการประเมินค่าทรัพย์สินโดยมีรายละเอียดข้อมูลตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดาเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่กองทุนรวมเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์และดาเนินการให้มีการตรวจ
ตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั้ ครัง้ ต่อ ๆ ไปทุก 1 ปี นบั แต่วนั ที่ดาเนินการตรวจตราครัง้ ก่อน
แล้วเสร็จ
การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการดาเนินการให้มีการ
บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ให้ถกู ต้องและครบถ้วนตามความเป็ นจริงให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับ แต่ วัน ที่ เริ่ม ด าเนิ น การตรวจตรา และให้ส่ง ส าเนาบัน ทึ ก ดัง กล่ า วให้ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ทาบันทึกแล้วเสร็จ
หากบริษัทจัดการตรวจพบหรือได้รบั แจ้งจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ว่า อสังหาริมทรัพย์ชารุด
บกพร่องอย่างมีนยั สาคัญ ให้บริษัทดาเนินการให้มีการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์นนั้ ให้อยู่
ในสภาพที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้โดยเร็ว
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณี ผถู้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดร้องขอให้มี
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะ
จัดทารายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ลงทุน
จนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และเปิ ดเผยความคืบ หน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจัดการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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24.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่ อไปนี ้ และเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตัง้
บริษัทจัดการรายใหม่ขนึ ้ ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็ นวัน
สิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัทจัดการ
2) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการตามที่กาหนดไว้ในโครงการตามมติท่ี
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมี การแก้ไขพระราชบั ญ ญั ติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษั ทจัดการไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ
คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการ
เพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้ง
ต่อผู้ถื อหน่ วยลงทุน ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อัก ษรว่าไม่ป ระสงค์ท่ีจะรับหน้าที่ ต่อไปเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่ อนวันที่ ให้มีผลเป็ นการสิน้ สุด การปฏิ บัติห น้าที่ของบริษั ท
จัดการ
3) ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดาเนินการ การบริหารจัดการ
กองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหน่วย หรือ กรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัท
จัดการไม่ประสงค์ท่จี ะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าที่ใน
การจัดการกองทุนรวมต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ก่อนวันที่ให้มีผลเป็ นการสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็ นกรณีท่กี ฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดาเนินการขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวก่อน โดยหากเป็ นกรณีการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1) บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลีย่ นบริษัท
จัดการ ทัง้ นี ้ หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หรือหากเป็ นกรณีท่บี ริษัทจัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจาก
การเป็ นบริษัทจัดการตามข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนี ้ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตอ้ งจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ท่มี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 รายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า
180 วัน เพื่อเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้ เป็ นบริษัทจัดการ หากผูท้ ่บี ริษัท
จัดการเสนอชื่อไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหา
บริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 180 วัน
แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว
ทั้งนี ้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษั ทจัดการไม่ ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้เปลี่ยนบริษัทจัดการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเป็ นการ
สิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัทจัดการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2) และข้อ 3) บริษัทจัดการมีสิทธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราที่กาหนดไว้ในโครงการโดยจะคานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของ
ระยะเวลาตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จ ริง และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึน้ เนื่องจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวของบริษัทจัดการ

24.2

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
24.2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) รับ ค่ า ธรรมเนี ย มในการท าหน้า ที่ เป็ น ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ต ามสั ญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา
ดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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24.2.2 หน้าทีข่ องผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1)

มีสิท ธิ ได้รับ ค่า ตอบแทนจากการท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ดูแลผลประโยชน์ต ามอัต ราที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ที าขึน้ กับบริษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพ ย์ และข้อก าหนดของโครงการจัด การ
กองทุนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิตลอดจนข้อผูกพันที่ทาไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการกระทาการ จนก่ อให้เกิดความ เสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ตามมาตรา 125 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ดัง กล่ า ว ผู้ดู แ ลผลประโยชน์จ ะท ารายงานเกี่ ย วกั บ เรื่อ งดังกล่ า ว โดยละเอี ย ด และส่ ง ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รู ถ้ ึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(3)

ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั
คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดาเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ
(ข) ทุกหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายที่ เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกู ต้องและครบถ้วนตามความ
เป็ นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เริ่มดาเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั้

(6)

แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท จั ด การทราบภายใน 5 วั น ท าการนั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ พ บว่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสาคัญ

(7)

แจ้ง ให้บ ริษั ท จัด การจัด ให้มี ก ารประเมิ น ค่ า ใหม่ โดยพลัน เมื่ อ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์เห็ น ว่ า มี
เหตุก ารณ์ห รือ การเปลี่ย นแปลงใด ๆ เกิ ดขึ ้น อันมี ผลกระทบต่ อมูลค่ าอสังหาริม ทรัพ ย์ของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

(8)

ตรวจสอบการซือ้ เช่า เช่าช่วง จาหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
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(9)

จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รบั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชี
แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รบั ฝากไว้
กับบัญชีทรัพย์สินของตนเอง

(10)

รับรองว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ ได้
คานวณไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีคานวณ กาหนดเวลาในการ คานวณ และ ประกาศ
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น
ถูกต้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในโครงการ และกฎหมายหลักทรัพย์ โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ ได้รบั จากบริ ษั ทจัดการ ซึ่งอาจเป็ นข้อมูล จากรายงาน ที่ บริษั ท
จั ด การจั ด ท าและได้ รับ รองรายงานดั งกล่ าวเอง หรื อ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้รับ จาก ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริม ทรัพ ย์ท่ี บริษั ท จัดการว่าจ้างและผู้บ ริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์ได้ลงนามรับ รองความ
ถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบ การคานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้

(11)

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

(12)

มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์

(13)

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของผูด้ แู ลผลประโยชน์

24.3

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทีป่ รึกษาของกองทุน (ถ้ามี)
สิ ท ธิ หน้าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของที่ ป รึก ษาของกองทุ น จะเป็ น ไปตามที่ ระบุ ไว้ในสัญ ญ าแต่ งตั้ง
ที่ปรึกษาของกองทุน (ถ้ามี) ซึ่งกองทุนและที่ปรึกษาของกองทุนจะได้เข้าทาในอนาคต

24.4

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งกองทุนและผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้เข้าทาในอนาคต

24.5

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนและบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจะได้เข้าทาในอนาคต
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25.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
25.1

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ในการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่มี
- ในการเพิ่มทุน
: ไม่มี
(2)
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึน้ จริงโดยตัดจ่ายจากจานวนเงินที่โอนเข้า
บัญชีนนั้ ๆ
(3)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่โอน (ไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน)
(4)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน)
(5)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี
(6)
อื่น ๆ : ไม่มี

25.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
25.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
บริษัทจัดการมีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน)
ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณ ของกองทุนรวมที่คานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
25.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมจะได้รบั ค่าตอบแทน เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน) ของ
มูลค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด้วยมูลค่ าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรือ อื่นๆ ณ วันที่คานวณ ของกองทุนรวมที่คานวณโดยบริษัท
จัด การและรับ รองโดยผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ทั้ง นี ้ ไม่ รวมค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ตามที่ เกิ ด จริง เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมจะคิดเป็ นครัง้ ๆ ตามที่จ่ายจริง ทัง้ นี ้
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณของกองทุนรวมที่
คานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นต้น
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25.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
หัก ด้วยมูลค่าหนีส้ ิ น ทั้งหมด เว้น แต่ค่ าธรรมเนีย มการจัด การ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณ ของกองทุนรวมที่คานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
25.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาของกองทุน (ถ้ามี)
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาของกองทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนจะเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาระหว่างบริษั ทจัดการและที่ปรึกษาของกองทุน ทั้งนี ้ ไม่เกินร้อยละ
3.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน) ของ
มูลค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณ ของกองทุนรวมที่คานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
25.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย การจัดการการจัดจาหน่าย และ/หรือการสนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายครัง้ แรก กองทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษัทจัดการในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.25 (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน )
ของจานวนเงินเท่าที่ได้จาหน่ายและจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซือ้ ทั่วไป โดยจะไม่รวมส่วนที่ได้มีการ
จ าหน่ า ยและจัด สรรให้แ ก่ เจ้า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ี ก องทุ น รวมจะลงทุน หรือ กลุ่ม บุค คล
เดียวกัน ทั้งนี ้ การชาระเงินให้แก่ผูจ้ ัดจาหน่าย ผูจ้ ัดการการจัดจาหน่าย ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนรายต่างๆ (ถ้ามี) จะเป็ นไปตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ในการเสนอขายครัง้ ต่อ ไป ค่ าธรรมเนี ย มการจัด จาหน่ าย การจัด การการจัด จาหน่ า ย การ
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่ เกินร้อยละ 3.00 ของจานวนเงินที่จาหน่าย (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน)
25.2.6 ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
(1)
ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน)
(2) ภายหลัง การเสนอขายครัง้ แรก: ในกรณี ท่ี มี ก ารเพิ่ ม ทุ น ในภายหลัง หรื อ ต้อ งการ
เผยแพร่ขอ้ มูลและประชาสัมพันธ์กองทุน เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน หรือเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับหน่วย ทั้งนี ้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณ ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีก่อนหน้า (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน)
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25.2.7 อื่นๆ ระบุ
(1)
ค่าธรรมเนี ยมจัด ตั้งกองทุนรวม : 25,000 บาท (ไม่ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน)
(2)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของผูส้ อบบัญชี จะชาระตามอัตราที่กาหนดโดยบริษัท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
(3)
ค่าธรรมเนียมผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ รวมทัง้ ที่ปรึกษาอื่นๆ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ทนายความ จะชาระตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ดังกล่าว
(4)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูส้ อบบัญชี จะชาระตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
โดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน
(5)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียม
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จะจ่ายตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด โดยบริษัทจัดการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน
(6)
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ทัง้ นี ้ เมื่อ
รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่า
หนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน
หรืออื่นๆ ณ วันที่คานวณ
(7)
ค่าเบีย้ ประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และค่าเบีย้ ประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8)
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาและจัดพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บั ตรตัวอย่างลายมือ ชื่อ
และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ ค่ า
จัดทาและจัดส่งสาส์นถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน การ
ขอมติ ผู้ถื อหน่วยลงทุน หรือค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ที่เกิ ดขึ น้ จากการปฏิ บัติต ามกฎหมาย
ก.ล.ต. เป็ นต้น
(9)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
โรงเรือน ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน รวมถึงค่า
นายหน้าที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง เป็ นต้น
(10) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการดาเนินการดังกล่าว
(11) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับ
ภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม รวมทัง้ ค่าจัดทา ค่าพิมพ์ ค่าแปล
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(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

(21)

(22)

(23)
(24)

(25)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หนังสือชีช้ วน คาขอจัดตั้งกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ค่าพิมพ์ และการออกใบหน่วยลงทุน
ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่างๆ
ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ ายในการจัดท า ค่า จัด ท า ค่ าพิ ม พ์ห นังสือ ชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน และ
รายงานประจาปี ค่าแปลเอกสารดังกล่าว เป็ นภาษาต่างประเทศ สาหรับผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ของกองทุน รวม รวมทั้ง ค่ า จัด ส่ งเอกสารและจดหมายต่ า งๆ เช่ น รายงาน
ประจาปี รายงานผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆ สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เรียกเก็บในกรณีการจัดทา
รายงานที่ไม่สามารถทาขึน้ โดยง่ายจากระบบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้
เช่า หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่
จ่ายจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ ส ร้า งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ โ ครงการแล้ ว เสร็ จ (ในกรณี เป็ น
อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การจัด การอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทุ น รวม เช่ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยส านั ก งาน ค่ า อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน ค่ า จั ด เตรี ย มระบบในการจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ ค่าดาเนินการ ค่าบารุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุง ค่าต่อเติม ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่านายหน้าในการจัดหาผู้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการติดตามทวงถามการ
บอกกล่าว หรือดาเนินคดีใดๆ เพื่อบังคับชาระหนีห้ รือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ที่ ก่ อ ขึ ้น โดยชอบโดยบริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อได้รบั
คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินในกรณี ท่ีมี
การลดทุน และ/หรือจ่ายเงินปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน
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(26)

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทาเช็คคืน
เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน ค่าโฆษณาหรือ ประกาศหนังสือพิม พ์ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เรียกเก็บในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปั นผล เงินลดทุ น และการแจกจ่าย
ทรัพย์สิน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้น

(27)

ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีของ กองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(28)

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการลงทุน ตามที่จ่ายจริงในจานวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน
เฉพาะในกรณีท่จี ดั ให้มีการประชุม หรือในจานวนอื่นใดตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(29)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สมควรที่เกิดขึน้ แก่กองทุน หรือเกิดขึน้ แก่บริษัทจัดการ
อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน

ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะ และภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน
ในกรณี ท่ีในระหว่ างเดือน กองทุนมี การจ่ายเงินปั นผลหรือลดเงินทุนบริษัทจัดการจะคานวณ
ค่ า ธรรม เนี ย ม ตาม ข้ อ 25.2.1,25.2.2,25.2.3 โด ยค านวณ ตาม มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนสะสม แล้วแต่กรณี ในช่วงก่อนการเพิ่มหรือลดจานวน
เงินกองทุนหรือจ่ายเงินปั นผล และในช่วงหลังการเพิ่มหรือลดจานวนเงินกองทุนหรือจ่ายเงินปั น
ผล คิดเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามจานวนนัน้
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป หรือภายใน 3 วันทาการหลังจาก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายใน 5 วันทา
การหลังจากได้รบั แจ้งหนี ้
การค านวณค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การรายปี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ร ายปี และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทาการสุดท้ายของ
แต่ละเดือน เว้นแต่ในระหว่างเดือนที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม
หรื อ จ่ า ยเงิ น ปั นผล บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การค านวณค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การรายปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของช่วงก่อนการเพิ่มหรือ ลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจ่ายเงินปั นผล และ
ช่วงหลังการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว คิดเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามจานวนวัน
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ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิตดั จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในงวดเดียว
หรือ เฉลี่ ย ตัด จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้จ่ ายของกองทุ น รวมเป็ น รายเดื อ นเป็ น จานวนเท่ า ๆ กัน หรือ ตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี ้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตามมาตรฐานการ
บัญชีท่กี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซ้ อื ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ หากได้ปฏิบตั ิดงั นี ้
สาหรับกรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายจากที่ได้
ระบุไว้ในโครงการ
1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน โดย
1.1 ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.2 ปิ ดประกาศในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้ สานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขาย
2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ กรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ เกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะขอ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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26.

วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
26.1 บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม โดยอย่างน้อย ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธั นวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่
วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่ได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทัง้ นี ้ มูลค่าที่คานวณได้ดงั กล่าวต้องมีผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการ
คานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
26.2 การประกาศมูลค่าที่คานวณได้ตามข้อ 26.1 บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
และปิ ดประกาศไว้ใ นที่ เปิ ดเผย ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จั ด การ และส านั ก งานใหญ่ ข องผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์พร้อมทัง้ การเปิ ดเผยชื่อ ประเภทและที่ตงั้ อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนได้มาจากลงทุนด้วย
26.3 ในกรณี ท่ี มี เหตุ ก ารณ์ ห รือ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ เกิ ด ขึ น้ ภายหลังจากวัน ที่ ค านวณตามข้อ 26.1 อัน มี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในการประกาศตามข้อ 26.2 ด้วยและหากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึน้ ภายหลัง
จากวันที่มีการประกาศตามข้อ 26.2 แล้ว บริษัทจัดการจะประกาศเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพลัน
26.4 ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคานวณตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) อสังหาริม ทรัพ ย์ หรือสิทธิ การเช่าอสังหาริม ทรัพ ย์ หรืองานระบบ บริษั ทจัดการจะใช้ราคาที่ ได้จาก
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุด แล้วแต่กรณี (ทั้งนี ้ กองทุน
รวมจะไม่รบั รูค้ ่าเสื่อมและค่าตัดจ่ายของเงินลงทุนดังกล่าวในงบดุล และงบกาไรขาดทุนของกองทุนรวม
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวม) เว้นแต่การคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ซือ้ หรือเช่าอสั งหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2) ทรัพย์สินอื่น บริษั ทจัดการจะกาหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สาหรับการใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตาแหน่งโดยใช้วธิ ีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสีต่ าแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่หา้
ทิง้
ในกรณีท่มี ีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมนาผลประโยชน์นนั้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม : สาหรับวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพ ย์สิน มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไ ว้ในข้อ 26
ข้างต้น เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
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27.

การจัดทารายงานให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน
27.1

รายงานของกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานของกองทุนทุกวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี การเงินของกองทุนและ
ส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี การเงินของกองทุน โดยรายงานดังกล่าว
จะมีรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1)

รายการแสดงทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ โ ดยแยกตามป ระเภททรัพ ย์ สิ น คื อ
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กูท้ ่วั ไป ตั๋วเงินทั่วไป ตั๋วแลกเงิน
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชาระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัว แปร เงินฝาก บัตรเงิน
ฝากทั่วไป บัตรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชาระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัว
แปร เป็ นต้น พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด หรือ ราคายุติธรรม พร้อม
อัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี

(2)

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนทุกรายการโดยแยกตามรายอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ จะ
ระบุสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตงั้ ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพืน้ ที่ อายุการเช่า
หรือได้สิทธิ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือ สอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุด รายได้
รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี และภาระผูกพันต่างๆ เป็ นต้น

(3)

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ล ะรายการ
ในรอบปี บญ
ั ชีโดยระบุสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

(4)

(ก)

วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ และ
ผูข้ าย ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(ข)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เช่น วันที่ทาการประเมินค่ า
ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า วิธี ท่ีใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน เป็ นต้น

(ค)

ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปี บญ
ั ชีซ่งึ ต้องระบุสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
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27.2

(ก)

วันที่ ราคา เหตุผลที่จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสัง หาริมทรัพย์ และ
ผูร้ บั โอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(ข)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทัง้ 2 ราย เช่น วันที่ทาการประเมินค่า
ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า วิธีท่ใี ช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน เป็ นต้น

(ค)

กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ง)

ราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่จี าหน่าย

(5)

รายงานของบริ ษั ท จั ด การที่ แ สดงถึ ง ภาพรวมของธุ ร กิ จ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว

(6)

งบดุล และงบกาไรขาดทุนที่ได้รบั การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี

(7)

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผูซ้ ือ้ หรือผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนหรือกองทุนรวมซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(8)

ความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่าน
มา

(9)

ข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(10)

ชื่อและที่อยู่ของที่ปรึกษาและผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนทุกราย (ถ้ามี)

(11)

รายการอื่นใดตามที่กฎหมายสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาหนด

รายงานการซือ้ เช่า จาหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการซือ้ เช่า เช่าช่วง จาหน่ าย โอนหรือรับ
โอนกรรมสิ ท ธิ์ แ ละ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทุ น ให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ซือ้ เช่า จาหน่าย โอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์และหรือสิทธิ
การเช่านั้น รวมทั้งจัดให้มีขอ้ มลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ใ นที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและสานักงานใหญ่ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ซือ้ เช่า หรือจาหน่ายหรือโอน
สิ ท ธิ ก ารเช่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดู ไ ด้ โดยหนั ง สื อ สรุ ป ข้ อ มู ล ต้อ งมี ส าระส าคั ญ ตาม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีท่หี น่วยลงทุนของกองทุนได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท
จัด การอาจจัด ส่ ง หนั ง สื อ สรุ ป ข้อ มูล ที่ เป็ น สาระส าคัญ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ทนการ
ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ภายในวัน ท าการถั ด จากวัน ที่ ซื อ้ เช่ า หรื อ จ าหน่ า ยหรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน หรือภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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27.3

รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทยี่ ังสร้างไม่เสร็จ
กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ียงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทารายงานความ
คืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้ว
เสร็จ และจัดส่ งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ครบระยะเวลา 6 เดื อน
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการด้วย
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28.

การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
28.1

บริษั ท จัด การจะแต่ งตั้งบริษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน จ านวน 2 ราย เพื่ อ ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิ น ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1)
ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(2)

28.2

ก่อนที่จะจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษั ท จัด การจะแต่ งตั้ งบริษั ท ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน จ านวน 1 ราย เพื่ อ ประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1)
ทุ ก 2 ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารประเมิ น ค่ า เพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์
(2)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อ มูลค่า
อสังหาริม ทรัพ ย์ท่ีกองทุน รวมลงทุนอย่างมี นัยสาคัญ ทั้งนี ้ ภายใน 30 วั นนับ แต่วัน ที่บริษั ท
จัดการได้รบั แจ้งจากผูด้ แู ลผลประโยชน์

28.3

บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิ นจานวน 1 รายเพื่อทาการสอบทานการประเมินค่าทุก 1
ปี นบั แต่วนั ที่มีการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดไปแล้ว

28.4

ในการแต่งตัง้ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อทาการประเมินค่าหรือทาการสอบทานการประเมินค่า บริษัท
จัดการจะไม่แต่งตัง้ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ ทาการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง้
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29.

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี วันที่ 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
วันที่สนิ ้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีครัง้ แรก วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552

30.

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
30.1

สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมทัง้ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิท่ีจะได้รบั การจัดสรรผลกาไรใน
รูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนีเ้ ฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่
ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีเข้าข้อยกเว้ นตาม
ข้อ 20

30.2

สิทธิในการลงมติในกรณีต่างๆ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ทั้งนี ้ ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนใน
เรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดๆ ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน
3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด รวมในจานวนเสียงในการขอมติ
(1) การลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี สิท ธิ ในการลงมติ เกี่ ย วกับ การบริห ารจัด การกองทุน หรือ เพื่ อ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกระทาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กาหนดในโครงการนี ้
(2) การลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเกี่ยวกับการเพิ่ มเงินทุนจดทะเบียน ตามวิธีการตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 21
(3) การลงมติเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุ มัติ เงื่อนไข และรายละเอียด ในการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนผู้ บริหารอสังหาริม ทรั พ ย์ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขต่ างๆ ที่ระบุไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้ ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมี สิทธิในการลงมติเกี่ยวกับการพิจารณา และอนุมัติ เงื่อนไขและรายละเอียด ใน
การแต่ งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหารอสังหาริม ทรัพ ย์ (ถ้ามี ) ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ ระบุไว้ในสั ญ ญา
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 31.3
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(4) การลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการกองทุนรวม หรือการแต่งตั้งหรือถอด
ถอนคณะกรรมการลงทุน หรือการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการดาเนินการก่อสร้าง
การพัฒนาศักยภาพในทรัพย์สินทีล่ งทุน หรือในกรณีทมี่ ีการลงทุนในทรัพย์สินชิน้ ใหม่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเกี่ยวกับ การแต่งตัง้ หรือถอดถอนผูจ้ ดั การกองทุนรวม หรือการ
แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการลงทุนหรือการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการดาเนินการ
ก่อสร้าง การพัฒ นาศักยภาพในทรัพ ย์สิน ที่ลงทุน หรือในกรณี ท่ีมี การลงทุนในทรัพย์สินชิน้ ใหม่
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 31.3
30.3

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน มี สิท ธิ ท่ี จ ะได้รบั เงิน คืน เมื่ อเลิก โครงการ โดยบริษั ท จัด การจะจัด ให้มี ผู้ชาระบัญ ชี ท่ี
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ระบุไว้ในโครงการนี ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผูช้ าระบัญชีแจกจ่ ายเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเท่านัน้

30.4

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่ง
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่ง
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริก า ทั้งนี ้ รวมถึ งผู้ลงทุน ที่ ใช้ตัว แทนหรือ ผู้จัด การที่ ตั้ง อยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริก าในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ1 –4
ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอน
หรือจาหน่ายให้กบั หรือเพื่อประโยชน์กบั ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหัวข้อ “การโอนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะ
ไม่ อนุญ าตให้โอนหน่ว ยลงทุน ได้ หากการโอนหน่ว ยลงทุน ดังกล่ าวมี ผลท าให้บุค คลหรือกลุ่ม บุค คล
เดียวกันใดๆ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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30.5

สิทธิประโยชนอื่นๆ
30.5.1 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดจานวนเงินทุน
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ของกองทุน มี สิ ท ธิ ได้รบั เงิน คื น เมื่ อ มี ก ารลดจานวนเงิน ทุน ตามที่ ระบุไว้ ใน
โครงการ
30.5.2 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด

30.6

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทจัดการ
บริษั ท จัดการสงวนสิทธิ ในการยับ ยั้งพิ เศษ (Veto Right) สาหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี ้ ในกรณี ท่ีมติดังกล่าวหรือการดาเนินการใดๆ ตามมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ น การขัด ต่อกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณในการจัดการ
กองทุน หรือจะทาให้กองทุนได้รบั ความเสียหาย หรือเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือทาให้
หรืออาจทาให้กองทุนผิดสัญญาใดๆ ที่กองทุนมีกบั บุคคลภายนอก

31.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
31.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือ
คาสั่ง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ใ นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการ
จัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีท่สี ่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ประกาศกาหนด
เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด
ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็ นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
31.2

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ
หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีการจั ดการกองทุนรวมเพื่ อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนรวมและผูถ้ ื อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยหากมิได้กระทาโดยมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในกรณี เป็ นเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรั บ ผิดชอบตามข้อ 24 “สิทธิ หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของ บริ ษั ท จั ด การ ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ ที่ ป รึ ก ษาของกองทุ น รวม และผู ้ บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ” หรื อ เกี่ ย วข้อ งกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยตามข้อ 25 “ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่ า ใช้จ่ า ยที่เรีย กเก็ บ จากผู ้จ องซื อ้ หรือ ผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น และกองทุ น รวม” ของบริษั ท จัด การ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน ตัว แทน ที่ ป รึก ษา หรือ ผู้อื่ น ที่ ให้บ ริก ารแก่ ก องทุ น รวม เรื่อ ง
ดังกล่าวจะต้องได้รบั ความเห็ นชอบจากบริษั ท จัด การ ผู้ดูแลผลประโยชน์น ายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน
ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผูอ้ ื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) หลังจากนัน้ ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยโดยมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดย
การเวียนลงนามในมติท่ีทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือโดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ การดาเนินการตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/
หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดั การกองทุนรวม ได้กระทาโดยมีมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่มีมติให้แก้ไข
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ (ภายใน 10 วันทาการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1
ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันที่ได้มีมติ
แก้ไข แล้วแต่กรณี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ ให้สามารถกระทาได้เมื่อได้รบั มติโดยเสียงข้างมากจากผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่ง คิดตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยัง้ พิเศษ (veto
right) สาหรับการลงมติใดๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ ที่ ขดั ต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือได้รบั ความเสียหาย หรือขัดต่ อประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุค คลภายนอกซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาของ
กองทุนรวม
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31.3

เงือ่ นไขเพิ่มเติมกรณีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่ าร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดร้องขอให้มี
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการจะต้องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ ในการดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การแต่ งตั้ง หรื อ ถอดถอนผู้จัด การกองทุ น รวม หรือ การแต่ ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการ
ลงทุน หรือการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการดาเนินการก่อสร้าง การพัฒ นาศักยภาพ ใน
ทรัพย์สินที่ลงทุน และในกรณีท่มี ีการลงทุนในทรัพย์สินชิน้ ใหม่ ต้องจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ ซึ่ ง ต้อ งได้รับ มติ เ สี ย งข้ า งมากของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ม า
ประชุม หรือมี ห นังสื อแจ้งผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน เพื่ อ ขอมติ ซึ่งต้องได้รับ มติ เสี ย งข้างมาก ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสีย
เป็ นพิเศษ ในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับรวมจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ เป็ น (1) จานวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ
(2) ฐานในการคานวณมติ
2. การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ด ในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตอ้ ง
ได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสีย
เป็ นพิเศษ ในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับรวมจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ เป็ น (1) จานวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ
(2) ฐานในการคานวณมติ
3. บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ ต่อเมื่อได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียน
ลงนามในมติท่ีทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้มีมติให้
แก้ไข
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4.

32.

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี

การเลิกโครงการจัดการกองทุน
กองทุนจะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
32.1

จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ทัง้ นี ้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ทราบเหตุดงั กล่าว

32.2

จานวนเงินทุนจดทะเบียนลดลงต่ากว่า 500 ล้านบาท เมื่อคานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดย
ให้ เลิ ก กองทุ น รวมภายในวั น ท าการถั ด ไป เว้น แต่ เป็ นกองทุ น รวมที่ ล งทุ น เฉพาะในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์

32.3

บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีระบุไว้ในโครงการได้
เว้น แต่ ในกรณี ท่ี บ ริษั ท จัด การเพิ่ ม เงิน ทุน จดทะเบี ย นเพื่ อ ลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนัน้ ได้ โดยบริษัทได้ดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนโดยการลดจานวนหน่วยลงทุ นเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดย
คานวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซื อ้ หน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุน แล้ว

32.4

เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจาก
(1) บริ ษั ท จั ด การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ ก า หนดตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 (รวมทัง้ ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป) โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน หรือ
(2) บริษั ท จัด การมี ก ารเสนอขาย จ าหน่ า ยและจัด สรรหน่ วยลงทุ น โดยฝ่ าฝื น หรือ มิ ได้ป ฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดของสานักงานในเรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้แก่ผจู้ องซือ้ ทั่วไป หรือผูจ้ องซือ้
หรือเจ้าของผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หรือข้อกาหนดของสานักงานในเรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน
(3) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ ห็น
หรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
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บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถื อหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
(4) ในกรณี ท่ี มี เหตุอัน ควรสงสัย ว่ าอาจมี ก ารจัด ตั้งกองทุน รวมเพื่ อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่ งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องทาการไม่
สามารถชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐานได้ หรือ ชีแ้ จงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทาให้
เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนเป็ นการจัดตัง้ กองทุนที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการทั่วไปอย่าง
แท้ จ ริ ง หรื อ ไม่ ส ามารถท าการแก้ ไ ข หรื อ ด าเนิ น การใดๆ ภายในระยะเวลาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด เพื่อให้กองทุนมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการทั่วไปอย่างแท้จริง
ได้
(5) กระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
32.5

เมื่อได้รบั มติโดยเสียงข้างมากจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุน

32.6

เมื่อครบกาหนดอายุโครงการ (ถ้ามี)

.
เงือ่ นไขเพิ่มเติมการเลิกโครงการ
เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็ นเหตุให้ผจู้ ดั การกองทุนเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุน เช่น กองทุนขาดสภาพคล่องและไม่
สามารถเพิ่มเงินทุนได้ตามจานวนที่ตอ้ งการ กองทุนไม่สามารถดารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เป็ นต้น

33.

การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุน
ในกรณี ท่ี มี ก ารก าหนดอายุ โครงการของกองทุ น รวม เมื่ อ จะเลิ ก กองทุ น ให้บ ริษั ทจัด การด าเนิ น การจ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนครบกาหนดอายุโครงการ โดยวิธีการเปิ ดเผยและให้โอกาสผู้ท่ี
ประสงค์จะรับโอนอสังหาริมทรัพย์อย่ างเสมอภาคกัน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่อาจจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธี
ดังกล่าวได้ก่อน 6 เดือนก่อนครบกาหนดอายุโครงการหรือในกรณี ท่ีบ ริษัท เห็น ว่าราคาที่จะได้จากการจาหน่าย
อสังหาริม ทรัพ ย์โดยวิธีดังกล่าวไม่ เหมาะสม บริษั ทจะขอความเห็น ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อ ดาเนิ นการ
จาหน่ายโดยวิธีอื่น
ทั้งนี ้ เมื่ อ เลิ ก กองทุ น แล้ว บริษั ท จัด การจะจัด ให้มี ผู้ช าระบัญ ชี ท่ี สานัก งานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ น ชอบเป็ น
ผูช้ าระบัญชีเพื่อทาหน้าที่จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชาระภาระหนีส้ ินของกองทุน รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
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ทรัพ ย์สิ น คื น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เฉลี่ ย ตามจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ ต าม
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้การชาระบัญชีเสร็จสิน้ ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้ แล้วผูช้ าระบัญชีจะขอจดทะเบียน
เลิกกองทุน ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหากปรากฏว่ามี ทรัพย์สิน คงค้างอยู่ใ ห้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
34.

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
มี
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุ ลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้วผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

35.

การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณี ท่ี บ ริษั ท จัด การไม่ สามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น ทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ าด้ว ย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัด การจะเปลี่ ย นให้บ ริษั ท จัด การรายอื่ น เข้า จัด การกองทุ น แทน ด้ว ยวิ ธี ข อรับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติโดยมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัท
จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
รายใหม่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนต่อไป

36.

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่ว ยลงทุนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี่

หน้า 107

37.

อื่น ๆ
ตลาดรองการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ในเบือ้ งต้นนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการนาหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ทัง้ นี ้ หากมีตลาดรองอื่นที่สามารถรองรับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พิ่มเติมนอกเหนือจากการซือ้ ขาย
ผ่านตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษั ทจัดการอาจพิ จารณาด าเนิ นการน าหน่ วยลงทุนของกองทุน เข้าจด
ทะเบียนในตลาดรองดังกล่าว โดยการดาเนินการนาหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนและการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านตลาด
รองดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดรอง
นัน้ ๆ ดังกล่าว
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุนให้เป็ นผูด้ แู ล
สภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทาหน้าที่ซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
หน่วยลงทุนของกองทุนได้
การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2)

ต้อ งไม่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงให้เห็ น ว่ า บริษั ท จัด การใช้บ ริก ารของบุ ค คลนั้น บ่ อ ยครัง้ เกิ น ความจ าเป็ น
เพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี

(3)

เป็ นการรับประโยชน์ท่ีผูใ้ ห้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิ ยม
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ื อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่ีบริษั ท
จัดการ
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การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

ได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละ
กองทุนที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว

(2)

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที่จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตัง้ แต่กึ่งหนึง่ ขึน้ ไปของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่ง
เกินกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอมติครัง้ ใหม่
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรือวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในการขอมติครัง้ แรก และได้รบั มติในครัง้ หลังนีเ้ กินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที่จะควบรวมกองทุน

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที่การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รบั โอนได้
บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิ ทธิ
และกาหนดเวลาในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนีภ้ ายใน 15
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1)

แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็ นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสาคัญของ
โครงการจัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รบั โอน วันที่จะควบรวมกองทุน วันเริม่ ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

(2)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ฉบับเป็ นเวลา 2 วันติดต่อกัน
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ภาคผนวก
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เอกสารแนบ 1
ข้อมูลทั่วไปของเกาะยาวน้อย
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เกาะยาวน้อย
ข้อมูลทั่วไป
เกาะยาวน้อย ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อาเภอเกาะยาว มีพนื ้ ที่ 147.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็ น 2 เกาะ
มี 3 ตาบลคือ เกาะยาวน้อย , เกาะยาวใหญ่ , พรุใน (เกาะยาวใหญ่ และพรุในอยู่บนเกาะเดียวกัน) อาเภอเกาะยาว มีจานวน
ประชากร 15,000 คน , 18 หมู่บา้ น , 3,100 หลังคาเรือน (ข้อมูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2546) ในส่วนของตาบลเกาะยาวน้อย
แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 7 หมู่บ ้าน ประชากรทั้งสิ น้ 3,349 คน แยกเป็ น ชาย 1,694 คน หญิ ง 1,655 คน มี ค วาม
หนาแน่นเฉลี่ย 72.08 คน/ตารางกิโลเมตร มีอาชีพ ประมง ค้าขาย และบริการ ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม
ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะสมบูรณ์มีไฟฟ้า, นา้ ประปา, โทรศัพท์ เข้าถึงทุกหมู่บา้ น ในเขต ต.เกาะยาวน้อยรวม 7 หมู่บา้ น
และในตาบลเกาะยาวน้อยมีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งโรงพยาบาลของรัฐขนาด 10 เตียง 1
แห่ง (อยู่ระหว่างดาเนินการขยายเป็ น 30 เตียง) แพทย์ 2 คน พยาบาล 22 คน
ที่ตงั้ ของเกาะยาวน้อย
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวพังงา น่านนา้ จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะ และน่านนา้ จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านนา้ จ.ภูเก็ต
สถานที่ท่องเที่ยว
บนเกาะยาวจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็ นแหล่งบันเทิง แต่สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะจะเป็ นสถานที่เที่ย วแบบ
ธรรมชาติ เพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเช่น ป่ าชายเลน 1,300 ไร่ ปะการัง 1,400 ไร่ พืน้ ที่หญ้าทะเล 1,360 ตาราง
กิโลเมตร อีกทัง้ หมู่เกาะที่น่มี ีความสวยงาม มีเกาะเล็กเกาะน้อย รอบๆ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่นบั ร้อยเกาะ ซึ่งเป็ น
ทิวทัศน์ท่เี ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเกาะยาวน้อย นอกจากนีก้ ารที่อยู่ใกล้กบั เกาะต่างๆยังเป็ นทางเลือกให้กบั นักท่องเที่ ยวที่
ชอบการดานา้ ดูปะการังเป็ นอย่างยิ่ง
ชายหาดและที่ท่องเที่ยวธรรมชาติท่เี กาะยาวน้อย
หาดป่ าทราย : หาดแรกของชายหาดฝั่งตะวันออก เป็ นสถานที่เหมาะแก่การเล่นนา้ ห่างจากท่าเรือประมาณ 8 กิโลเมตร
หาดคลองจาก : เดินถัดจากหาดป่ าทราย เป็ นหาดที่อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับ Evason Hideaway & Six Senses Spa at
Yao Noi เป็ นหาดที่ขนึ ้ ชื่อว่าสวยที่สดุ บนเกาะยาวน้อย เพราะอยูใ่ นบริเวณที่สามารถเห็นวิวในลักษณะพาโนรามาของ เกาะ
ห้อง เกาะละดิง เกาะผักเบีย้ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากมาย
หาดท่าเขา : ตัง้ อยู่ถดั จากหาดคลองจากประมาณ 1 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บา้ นชาวประมงและท่าเทียบเรือไป
กระบี่
หาดโล๊ะหา : เป็ นหาดทราย ที่อยูท่ างตอนเหนือสุดของเกาะยาวน้อย ห่างจากตัวอาเภอ 10 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้าง
ลาบาก เหมาะสาหรับปั่ นจักรยานเสือภูเขา เพราะเป็ นเส้นทางผ่านสวนยางพารา ทึบ อากาศเย็นสบาย
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อ่าวต้นโพธิ์ เป็ นที่ตงั้ ของ ต้นโพธิท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในภาคใต้ ขนาด 30 คนโอบ

การเดินทางไปเกาะยาวน้อย
จังหวัดภูเก็ต เทีย่ วไป มีเรือออกจากท่าเรือบางโรง ตาบลป่ าคลอก-เกาะยาวน้อย (ท่าเรือสุขาภิบาล) เวลา 11.00 น. 12.00
น. 13.00 น. 14.30 น. และ 17.00 น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะยาวน้อย-ท่าเรือบางโรง เวลา 07.00 น. และ 07.30 น.
อัตราค่าเรือคนละ 100 บาท/เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
จังหวัดกระบี่ เทีย่ วไปจากท่าเรือท่าเลน-เกาะยาวน้อย มีเรือออกวันละ 3 เที่ยว เวลา 12.00 น. 13.00 น.(เรือจอดท่าเรือท่าเขา)
และ 15.00 น. (เรือจอดท่าเรือมาเนาะห์) เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย -ท่าเรือท่าเลน มีเรือเมล์วนั ละ 2 เที่ยว เวลา 07.30 น.
(เรือจอดท่าเรือท่าเขา) และเวลา 08.30 น.(เรือจอดท่าเรือมาเนาะห์) ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที ค่าเรือเที่ยวละ 50 บาท
และจากท่าเรือท่าเลนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวมาขึน้ รถโดยสารประจาทางที่สถานีขนส่งกระบี่ ใช้เวลาเดินทาง 1
ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 30 บาท
จังหวัดพังงา เทีย่ วไป จากท่าเรือท่าด่านศุลกากร-เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมาเนาะห์หรือท่าเรือสุขาภิบาล ขึน้ อยู่กบั นา้ ขึน้ นา้ ลง)
มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น. เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย-ท่าเรือท่าด่านศุลกากร มีเรือออกเวลา 07.00 น. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 80 บาท

ที่มา : เวปไซด์ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เกาะยาวน้อย
www.thaitambon.com, www.kohyaonoi.or.th
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รูปแผนทีเ่ กาะยาวน้อย

ที่ตงั้ โครงการ ซิกส์เซ้นส์
ยาวน้อย

แผนที่ได้รบั ความเอือ้ เฟื ้ อจาก นิตยสาร Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007
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เอกสารแนบ 2
ข้อมูลบริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จากัด
(“เอสแอลเอช”)
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บริษัท ซัสเทนเนเบิล้ ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จากัด (เอสแอลเอช) เป็ นบริษัทในเครือของ Pegasus
Capital Advisors LP ซึ่งเป็ นผูจ้ ัดการกองทุน Private Equity ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเข้ามาซือ้ สัญญาการบริหาร
โรงแรมและสปา ของซิกส์เซ้นส์ ทั่วโลก รวมทัง้ โรงแรม ซิกส์เซ้นส์ท่ีเกาะยาวน้อยด้วย ซึ่งการนี ้ Pegasus Capital Advisors
LP มีนโยบายที่จะรักษากลุ่มผูบ้ ริหารเดิมของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมทัง้ พนักงานของโรงแรมส่ วนใหญ่ เพื่อบริหาร
โรงแรมต่อไป ซึ่งจะทาให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการโรงแรม ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผลประกอบการของโรงแรมมี
แนวโน้มที่จะดีขนึ ้ กว่าเดิม
กองทุน ที่ Pegasus Capital Advisors LP บริหารเป็ น กองทุน Private Equity ที่ มีการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2538 นอกจากเป็ นผูล้ งทุนแล้ว Pegasus Capital Advisors LP สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ให้กับกิจการที่เข้าไปลงทุน โดย Pegasus Capital Advisors LP จะร่วมมือกับทีมบริหารของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าพืน้ ฐาน
ของบริษัท ที่ล งทุนโดยมุ่งเน้น ในด้านการขยายธุรกิจ และ สร้างความเติบ โตในระยะยาว โดยไม่ได้เน้นปรั บปรุ งเฉพาะ
โครงสร้างทางการเงิน แต่เพียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั Pegasus Capital Advisors LP มีเงินลงทุนประมาณ 2.5 พันล้าน
เหรี ย ญสหรัฐ ผ่ า นกองทุ น Private Equity จ านวน 5 กองทุ น ที่ ล งทุ น ธุ ร กิ จ หลายประเภท เช่ น กลุ่ ม พลั ง งาน, กลุ่ ม
อสังหาริม ทรัพ ย์, กลุ่ม สิ นค้า อุป โภค บริโภค และ อื่ น ๆ (รายละเอีย ดสามารถพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ได้ท่ี www.pclap.com)
Pegasus Capital Advisors LP จึงอยู่ในสถานะที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ เอสแอลเอช เพื่อให้สามารถ
ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า เช่ า ได้ แ ล ะ ด า เนิ น กิ จ ก า รโรง แ รม ซิ ก ส์ เ ซ้ น ส์ ย า ว น้ อ ย ได้ อ ย่ า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กระบี่และภูเก็ตมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด ทัง้ นี ้ เพราะ
จังหวัดทั้ง 3 จังหวัดอุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะนา้ ทะเลและหาดทรายที่สะอาดและ
ความสวยงามของโลกใต้ทะเล รวมทัง้ อุทยานแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆมากมายเช่น เกาะยาว
น้อย อ่าวพังงา ถา้ ลอด เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะสิมิลนั เกาะพีพี เกาะไม้ท่ อน เขาหลัก อันเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้าง
ความประทับใจและดึงดูดใจให้แก่นักท่ องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่ องเที่ยวอย่างต่อ เนื่อ ง นอกจากนี ้ ยังมี ปัจจัยเสริม
อย่ างเช่น การเปิ ด บริการสายการบินต้ นทุนต่ า (Low Cost Airline) ซึ่งปั จจัยดังกล่าว ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวทัง้ 3 จังหวัดเพิ่มขึน้ ทุกปี สาหรับในปี 2549 กระแสการเดินทางท่องเที่ยวยังคงขยายตัวร้อยละ 66.42 โดยที่มี
จานวนผูม้ าเยี่ยมเยือนทัง้ สิน้ 7.25 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าปี 2548 ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนทัง้ สิน้ 4.35 ล้านคน แต่ยงั คงต่ากว่าก่อน
ช่วงที่จะเกิดคลื่นสึนามิในปี 2547 ที่ มีจานวนผูม้ าเยี่ยมเยือนทัง้ สิน้ 9.48 ล้านคน โดยตลาดหลักยังคงเป็ นผูเ้ ยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศที่มีอตั ราเพิ่มขึน้ จาก 1.79 ล้านคนในปี 2548 เป็ น 4.24 ล้านคนในปี 2549 หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 136.94
ซึ่ง ส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น นัก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภาคยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวี เ ดนและอังกฤษที่ จ ะมาท่ อ งเที่ ย วในช่ ว ง
พฤศจิกายนถึงเมษายนและมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเป็ นอันดั บสอง โดยมีนักท่องเที่ยวจากญี่ ปุ่น จีนและเกาหลีเป็ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก โดยนักท่องเที่ยวจากเอเชียจะมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยจังหวัดที่นกั ท่องเที่ยวนิย มเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากที่สดุ คือ จังหวัดภูเก็ต รองลงมาคือกระบี่ และพังงาเป็ นอันดับที่ สาม
ในการเดิ น ทางแต่ ล ะครั้งนัก ท่ อ งเที่ ย วมี ระยะเวลาพ านัก เฉลี่ ย 3.28 ถึ ง 4.93 วัน โดยผู้ท่ี ม าเยี่ ย ม เยื อ น
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
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ในด้านสถานการณ์การพักแรม พบว่า จานวนห้องพักเพิ่มขึน้ เป็ น49,704 ห้องเมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีจานวนห้องพัก
จานวน 43,976 ห้อง คิด เป็ นร้อยละ 13.02 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทัง้ ปี รอ้ ยละ 56.21 เพิ่มขึน้ จากปี 2548 ที่มี
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 32.32 และใกล้เคียงกับปี 2547 ซึ่งเป็ นช่วงก่อนการเกิดสึนามิท่ี มีอตั ราการเข้าพัก
ร้อยละ 59.99
จานวนห้อ งพ ักและ อ ัตราการเข้าพ ักของโรงแรมในกระบี่ พ ังงาและภูเก็ต
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