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ค ำจ ำกดัควำม 

 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหนังสือเวยีน หนังสือผ่อนผัน 
หนังสือซักซ้อมความเขา้ใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายที่
ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทัง้ที่มี
อยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิในอนาคต 

  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail fund) ตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวม
และการเขา้ท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
กองทุนรวมที่ระบเุฉพาะเจาะจง   หมายถงึ   กองทุนรวมซึ่งก าหนดอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้มาจากการลงทุน 
   ไว้เป็นการแน่นอนแล้วในโครงการ 
 
 
การประกันรายได้                                หมายถึง            การจัดให้มีบุคคลอื่นเข้ารับประกันรายได้จากการจัดหา

ผลปร ะ โ ยชน์ จ า กอ สั ง หา ริ มท รั พ ย์ ห รื อ สิ ทธิ ก า ร เ ช่ า
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อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่ประกันไว้ 

 

การประเมินค่าทรัพย์สิน หมายถึง  การค า นวณมู ลค่ าอ สั งหา ริ มท รัพย์ ห รื อ สิทธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไข และข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์
ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส ารวจ
ทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน โดยมิได้มีการส ารวจทรัพย์สิน 

 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
โดยมีผู้ประเมินหลักตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล .ต.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว และที่ได้มีการ
แกไขเพิ่มเติม 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง บุคคลที่ เกี่ยวข้องเฉพาะในการท าธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์                       
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.29/2549 
เ รื่ อ ง  ก า ร ก ร ะท า ที่ อ า จ ก่ อ ให้ เ กิ ด คว ามขั ด แย้ ง ท า ง             
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม ("ประกาศที่  สน. 29/2549") และรวมถึงบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
ก. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ข. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับแต่งตั้งจาก  บริษัท

จัดการให้ประเมินค่าทรัพย์สินในการจัดการลงทุนของ 
กองทุนนั้น 

ค. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ง. บุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งถือหุ้นในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่                                                                                                                   หน้า 7        
  

1.  บุคคลที่ ถื อหุ้ นของที่ ปรึ กษาตามข้อ  20 (1 ) (ฌ)  
ของประกาศที่ สน.29/2549หรือของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนตาม (ก) หรือของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ตาม(ข)หรือของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม (ค) เกิน
ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของที่
ปรึกษาผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สินหรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 

2.  บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกิน
ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ
จ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลตาม 1.
เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ 

จ. นิติบุคคลที่ปรึกษาตามข้อ (20)(1)(ฌ) ของประกาศที่ สน. 
29/2549 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตาม (ก) หรือ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์ สินตาม  (ข)  หรือ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตาม (ค) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 

ที่ปรึกษาตาม (ง)  และ(จ)  หมายความว่าที่ปรึกษาซึ่ งให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เ ช่ า อ สั งหา ริ มท รั พย์  ห รื อ กา รจั ดหาผลประ โยช น์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ 

 
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.19/2553 เรื่องการจัดตั้ง
กองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย  หมายถึง โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย (Six Senses Yao Noi) ตั้งอยู่บน 

เกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
 
 
เงินทุนโครงการ  หมายถึง   วงเงินท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุน

ได้ไม่เกินวงเงินดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ในโครงการ 
 
 
เงินทุนจดทะเบียน   หมายถึง   เงินทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทุนและน ามาจดทะเบียนไว้กับส านักงาน 
 
 
ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
ที่ปรึกษา   หมายถึง   บุคคลที่รับให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการกองทุน

รวมเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุน 

 
 
ธนาคาร   หมายถึง   ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ และ

ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 
 
ป่าเกาะ/ โรงแรมป่าเกาะ/ 
บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด  หมายถึง     บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด  
 
 
 
อีเอชวาย  หมายถึง บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด  
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บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี                               
ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(“เอสแอลเอช”) หมายถึง       บริษัทที่เป็นผู้เช่าทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน และผู้บริหาร

โครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

 
ทรัพย์สินท่ีลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนและสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
 
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนซึ่ง เอสแอลเอช เช่าจากกองทุน 
 
อาคารส่วนสนับสนุน หมายถงึ อาคารส่วนสนับสนุนของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึ่ง

ประกอบไปด้วยอาคารส านักงานส าหรับ พนักงาน  
ห้องฝึกอบรม ห้องเก็บของและส่วนอาคาร ซักรดี เป็นต้น 

 
ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หมายถึง ใบอนุญาตก่อสร้างตามรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2.1 

ของโครงการ 
 
บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษาหรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว หรือบริษัทที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ
สิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

 
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่บริษทัจัดการแต่งตั้ง

ขึ้น โดยเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน   หมายถึง   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
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ผู้จัดการกองทุน   หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
ทรัพย์ สินอื่นใดที่มิ ใช่อ สั งหาริมทรัพย์หรือ สิทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 
 
 
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   หมายถึง   ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 

ผู้จองซื้อทั่วไป   หมายถึง   ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวน และมิใช่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จองซื้อพเิศษ  และ 
(2) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเชา่ และผู้ให้สิทธิใน

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน   
 
 

 

ผู้จองซื้อพเิศษ  หมายถงึ  ผู้ลงทุนที่จองซื้อหนว่ยลงทุนท่ีจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น
พิเศษกวา่ผู้จองซื้อทั่วไป ซึง่ได้แกบุ่คคลดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(2) กองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(3) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(4) กองทุนรวมตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีการเสนอขายหน่วย

ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเป็นการท่ัวไป 
(5) สภากาชาดไทย 
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนมุสหกรณ์ 
(7) กองทุนประกันสังคม 
(8) บริษัทประกันภัย 
(9) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน ์
(10) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ 
(11) มหาวิทยาลัย 
(12) ผู้ลงทุนตามที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ 
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ผู้ลงทุนต่างด้าว   หมายถงึ  ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างดา้วและนิตบิุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือน 
   คนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วย 
   อาคารชุด แล้วแต่กรณี 

 
 
ผู้เช่า หมายถึง ผู้ที่เช่าทรัพย์สินท่ีลงทุนจากกองทุน  
 

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง นิติบุคคลที่ ได้ รับแต่งตั้ งจากบริษัทจัดการเพื่อท าหน้าที่ 
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนแทนบริษัทจัดการในกรณีที่
กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 

 

 

 

ผู้รับประกันรายได้   หมายถึง    ผู้ที่ท าสัญญาประกันกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการให้
ประกันว่ากองทุนรวมจะได้รับรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่รับประกันไว้ 

 

 

 

หนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์  หมายถึง   หนังสือค้ าประกันที่ธนาคารพาณชิย์เป็นผู้ออกให้กองทุนรวมเพื่อ 
  ประกันรายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหารมิทรัพย์

หรือสิทธิการเชา่อสังหารมิทรัพยข์องกองทุนรวม 
 

 

 

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนุนหรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
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รายได้ประจ า หมายถึง   รายได้ที่เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจ าที่กองทุนรวมได้รับ
เนื่องจากการให้บุคคลอื่นใช้อสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่ า 
ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบ้ียของรายได้
ดังกล่าว 

 

 

 

วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการปกติของบริษัทจัดการ 
 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน 
 

 

 

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 
 
 
สังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน หมายถงึ ทรัพย์สินทุกชนิด นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนซึง่รวมถึง 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิงอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาคารท่ีพัก เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า        
ตู้เก็บของ สุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกตา่งๆ ท่ีใชใ้นส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 
เช่น เตาปรุงอาหาร เครื่องครวั เครื่องซักรีด และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รถกอล์ฟ รวมถงึเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
อื่นๆ ซึ่งเอสแอลเอช ใช้ในการด าเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อย 
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อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน หมายถึง (1) ที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
ข้อ 3.2.2.1 (ก) ของโครงการ รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ 
และส่วนควบของที่ดินดังกล่าวและ  

   

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างใดๆ ทั้งหมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดิน
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 3.2.2.1 (ข) ของ
โครงการ รวมถึงงานระบบต่างๆ และส่ิงติดตั้งตรึงตรา ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว ที่ใช้ใน
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย  
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ชื่อบริษัทจัดกำร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ที่อยู ่   990 อาคารอับดุลราฮมิเพลส ชั้น 32 
   ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก 

   กรุงเทพ 10500 
   โทรศัพท์  0-2636-1800 

       โทรสาร   0-2636-1820 
 
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุน 
1.1 ชื่อโครงกำรจัดกำร  : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
1.2 ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ)  : Luxury Real Estate Investment Fund  
1.3 ชื่อย่อ  : LUXF 
1.4 ประเภทโครงกำร  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระบุเฉพาะเจาะจง โดย 
   มีการก าหนดอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อหรือเช่าเป็น 
   การแน่นอน ท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ 
   ทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัท 
   จัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
   ไทย เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
   ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
1.5 ลักษณะโครงกำร :  ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุน มูลค่ำที่ตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอ

ขำย 
 
2.1 จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร  : 1,965 ล้านบาท 
2.2 มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย  : 10.00 บาท 
2.3 จ ำนวนหน่วยลงทุน  : ไม่เกิน 196.5 ล้านหน่วย 
2.4 ประเภทหน่วยลงทุน  : ระบุชื่อผู้ถือ 
2.5 รำคำของหนว่ยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก  :  10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนยีมการขาย 

  หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
2.6 มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสั่งซื้อ  : 10,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุน และรำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนจะน า
เงินท่ีได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ
การเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้
เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
การน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะโรงแรม หรือการน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วง
เพื่อให้ผู้ประกอบการน าอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอ
หรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าวได้) และ/
หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น 
และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 
 

3.2 รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุนครั้งแรก 

ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนจะท าการลงทุนโดยซื้อทรัพย์สินที่ลงทุน (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในโครงการ) ที ่
บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย อยู่
ในปัจจุบันและจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าแก่บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด (เป็นบริษัทที่
ถือหุ้นโดยบริษัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากัด ประมาณร้อยละ 99) เพื่อใช้ในการประกอบกจิการโรงแรม และ/หรืออาคาร
ที่พัก เป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 2 ปี หลังจากนั้นจะมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าอีกครั้งละ 3 ปี จ านวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ หลังจากครบ 20 ปีแล้ว หากกองทุนมีความประสงค์จะให้อีเอชวาย 
ต่ออายุสัญญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให้ อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี โดยรายละเอียดจะ
เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน  

หมายเหตุ: จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของป่าเกาะ และ อี
เอชวายตามสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการที่เกี่ยวข้อง   และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพ
ใต้ได้มีค าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่าง
กองทุนรวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   
และบริษัทจัดการจะด าเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาแทนต่อไป   
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3.2.1 ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับโครงกำร ซิกส์เซ้นส์ ยำวน้อย  

3.2.1.1  ลักษณะโครงกำร ซิกส์เซ้นส์ ยำวน้อย  
เจ้าของโครงการ ซกิส์เซ้นส์ ยาวน้อย บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบดว้ย 

1. บริษัท สามลม จ ากัด เป็นผู้ถอืหุ้นประมาณร้อยละ 49.99 
2. บริษัท Germing Frey, Hotel & Resorts PCC. เป็นผู้ถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 49 

ที่ตั้ง 55 หมู่ 5 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพงังา  
วันเริ่มเปิดด าเนินการ ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2550 
ผู้บริหารโครงการ บริษัท สรรพสัมผัส จ ากัด (Sarppasamphat Limited) 
จ านวนอาคารและประเภทของอาคาร โครงการ ซกิส์เซ้นส์ ยาวน้อย ประกอบไปด้วย 

 วิลล่าที่มีสระวา่ยน้ าส่วนตัว (Pool Villa) 56 หลัง แบ่งเป็น
ประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite, 
The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพื้นที่ใช้
สอยมีตั้งแต่ประมาณ 161 ถึง 1,402 ตารางเมตร   

 อาคารบา้นพักคนงาน จ านวน 10 หลัง อาคารส่วนบริหาร 
อาคารส านักงานและฝ่ายวิศวกรรม ห้องซักรีด 

 อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึง ห้องอาหาร สปา ห้องซาวน่า ห้องออกก าลังกาย 
สนามเทนนิส ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และเพลง      

ส่ิงอ านวยความสะดวกในวิลล่า ส่ิงอ านวยความสะดวกอันได้แก่ ตู้นิรภัย โทรศัพท์ ทีวี เครื่องเล่น 
DVD ตู้แช่ไวน์ ตู้เย็น เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ อินเตอรเ์น็ต 
ความเรว็สูงและสระวา่ยน้ าส่วนตัว เป็นต้น 

ส่วนบริการกลาง ประกอบด้วยสว่นบริการกลางอืน่ๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร ห้องซักรีด 
สปา ห้องซาวน่า ห้องออกก าลังกาย สนามเทนนิส อุปกรณ์กีฬาทาง
น้ า (Water Sport) รถกอล์ฟ ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และเพลง  

ระบบต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ซิกส์
เซ้นส์ ยาวน้อย  
 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า (เป็นระบบสายส่งเคเบิ้ล  ใต้น้ า
จากจังหวัดภูเกต็) ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคภัีย 
เช่น ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (ระบบสปริงเกอร)์ เครื่องตรวจควัน 
รถดับเพลิง ระบบบ าบดัน้ าเสีย บ่อน้ าบาดาล 12 บ่อและอ่างเก็บน้ า
จืด 

ผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบสถาปัตย์ และตกแตง่ภายใน  

 บริษัท แฮบบิตา จ ากัด (Habita Co.,Ltd)  
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 บริษัท สรรพสัมผัส จ ากัด (Sarppasamphat Limited) 
ผู้ออกแบบงานระบบและโครงสรา้ง 

 บริษัท เพอร่ี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (Poyry Energy Ltd.)  
ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์  

 บริษัท อินไซด์ เอาท์ ดซีายน์ จ ากดั (Inside Out Design Co., 
Ltd.)  

 
3.2.1.2 ขอ้มูลลูกค้ำ 

คาดการณ์กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย โดยจ าแนกตามถิ่นฐานของผู้เขา้พักแบ่ง
ตามทวีป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ถ่ินฐำนของผู้เข้ำพกั ร้อยละของจ ำนวนคนืทีเ่ข้ำพกั 

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

* ทวีปโอเชียเนีย เช่น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ฯลฯ 
 
 
3.2.2 รำยละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน 

 
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

 
3.2.2.1  อสังหำริมทรัพย์ที่ลงทุน 
 

กองทุนจะซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหำริมทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งใช้ในโครงกำร ซิกส์เซ้นส์  ยำว
น้อย  ซึ่งประกอบด้วย 
(ก)  ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ และส่วนควบ
ของที่ดินดังกล่าว เช่น ท่อประปา ท่อน้ าเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดของโฉนดและหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ (นส.3 ก) ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินมีรายละเอียดดังนี้  

โฉนด
เลขที ่

เลขที่ดนิ หน้ำส ำรวจ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั เนื้อที ่
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

2881 2 1726 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 60-0-32.6 
     รวม 60-0-32.6 
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นส.3 ก.
เลขที ่

เลขที่ดนิ หน้ำส ำรวจ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั เนื้อที ่
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

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

รวม 19-3-41 
รวมทั้งหมด 79-3-73.6 

ทั้งนี้ ป่าเกาะตกลงจะจัดการให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อส่วนที่เหลือ 3 ฉบับ เปล่ียนจาก นส.3ก.เป็นโฉนด
ที่ดินโดยสมบูรณ์และมีผลถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ 
โดยป่าเกาะตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวทั้งหมดเพียง   ผู้เดียว โดยกองทุน
รวมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จะให้ความร่วมมือกับป่าเกาะในการใดๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวกองทุนรวมและป่าเกาะ จะท าการขอออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินส่วนที่เหลืออีก 3 แปลง หลังจากที่ตั้ง
กองทุนรวม 

หมายเหตุ:  ในปัจจุบัน น.ส.3ก ฉบับ เลขที่ 1910 และ 1911 จ านวนทั้ง 2 ฉบับได้ถูกเปล่ียนเป็นโฉนด
ที่ดินเรียบร้อยแล้ว  และในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนรวมกับป่าเกาะ
กองทุนรวมยินยอมให้หน้าที่ดังกล่าวของป่าเกาะระงับลง   

 
 (ข) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างใดๆ ทั้งหมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงงานระบบต่างๆ 
และส่ิงติดตั้งตรึงตรา เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และส่วนควบของอาคารดังกล่าวที่ใชใ้นโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โรงแรม 
ป่าเกาะ จ ากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 

(1)  วิลล่าที่มีสระว่ายน้ าส่วนตัว (Pool Villa) จ านวน 56 หลัง แบ่งเป็นประเภท Pool Villa, 
Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพื้นที่
ใช้สอยมีตั้งแต่ประมาณ 161 ถึง 1,402 ตารางเมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 13,090 ตาราง
เมตร   

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

(3)  อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร สปา ห้องซาว
น่า ห้องออกก าลังกาย สนามเทนนิส ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และ เพลง     รวมเนื้อที่
ประมาณ 4,130 ตารางเมตร 

 
ทั้งนี้ พ้ืนท่ีดังกล่าวให้รวมหมายถงึ พ้ืนท่ีระเบียง ทางเดินและสระวา่ยน้ า
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3.2.2.2  สังหำริมทรัพย์ที่ลงทุน 

 กองทุนจะซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่พัก เช่น เตียง ตู้เส้ือผ้า ตู้เก็บของ สุขภัณฑ์ 
เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ทีวี เครื่องเล่น DVD ตู้แช่ไวน์ ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เช่น เตาปรุงอาหาร 
เครื่องครัว เครื่องซักรีด และเครื่องใช้ไฟฟ้า รถกอล์ฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งโรงแรม ป่าเกาะ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และใช้ในการด าเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ 
ยาวน้อย  

อนึ่ง การลงทุนที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปเป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี ้

 

�       

          �  �         /                    

 
หมำยเหตุ : ข้อมูลข้างต้นนี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.2.2.3 สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินที่ลงทุน  

กองทุนรวมจะลงทุนในท่ีดิน  อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ของโครงการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึ่งเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมกันไม่เกิน 
1,958,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามสรุปสาระส าคัญของร่าง
สัญญาซื้อขาย ดังนี้  
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ก. สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสัญญำจะซื้อจะขำยอสังหำริมทรัพย์ 
 

ผู้ขำย บริษัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากัด 

ผู้ซื้อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

ทรัพย์สินที่จะซื้อขำย (1) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึง งานระบบ
ต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าว และ  

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ทั้งหมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว รวมถึง 
งานระบบต่างๆ และส่ิงติดตั้งตรึงตรา ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่วน
ควบของอาคารดังกล่าว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่ผู้ขายเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์และใช้ในการด าเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

กำรโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อขำย 

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายในวันที่ 
[     ] พ.ศ. 2551 หรือภายในวันและเวลาตามที่ผู้ซื้อจะแจ้งให้ทราบ  

เหตุผิดนดัผิดสัญญำ กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญา 

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ขาย 

  ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจะซื้อจะขายฉบับน้ี หรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ หรือ
สัญญาตกลงกระท าการ และไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาใดๆ ที่ได้ตกลงกัน 
เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย 

  ในกรณีท่ีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ไม่
สามารถกระท าได้เนื่องจากความผิดของผู้ขาย เว้นแต่เป็นเหตุ
สุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ 

(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ซื้อ 

  ในกรณีทีผู้่ซื้อฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองที่ 
เป็นสาระส าคัญของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ และไม่
สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่ได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย 
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กำรเลิกสัญญำ คู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้  และ/หรือเรียก
ค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้  โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ขายทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผู้ขาย 

(2) ผู้ขายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ซื้อทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากผู้ซื้อได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิด
ของผู้ซื้อ 

(3) ให้สัญญาฉบับนี้เป็นอันส้ินผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี้ โดยที่คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็น
อย่างอื่น  

  เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเหตุสุดวิ สัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่
ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาตกลงเลิก
สัญญา  

  เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับน้ี 

 

ข. สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสญัญำซื้อขำยสังหำริมทรัพย์ 
 

ผู้ขำย บริษัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากดั 

ผู้ซื้อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี ่

ทรัพย์สินที่ซื้อขำย สังหาริมทรัพย์ตา่งๆ ซึ่งใชใ้นการด าเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส ์ยาวน้อย เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  

กำรโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ซื้อขำย 

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงใหก้รรมสิทธิใ์นทรัพย์สินที่ซื้อขายมีผลเป็นการโอนอย่างสมบูรณ์ 
ทันทีท่ีคู่สัญญาได้ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายอสังหาริมทรัพยเ์สร็จสิ้นแล้วและได้มีการช าระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญา
ฉบับนี้แล้ว 

เหตุผิดนดัผิดสัญญำ กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี้ถือเปน็เหตุผิดนัดผิดสัญญา 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่                                                                                                                   หน้า 22        
  

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ขาย 

  ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
หรือสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาตกลงกระท าการ และ
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่ได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย  

  ในกรณีท่ีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อตามสัญญาจะซื้อ
จะขายอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากความผิดของผู้ขาย 
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้

(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองที่เป็น สาระส าคัญของสัญญา
ฉบับนี้ และผู้ซื้อไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา
ฉบับนีภ้ายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย 

กำรเลิกสัญญำ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกค่าเสียหายจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ขาย 

(2) ผู้ขายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ซื้อทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ซื้อได้หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิดของผู้ซื้อ 

(3) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ให้สัญญาฉบับนี้เป็นอันส้ินผลทันที โดยที่
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จากคู่สัญญาอีกฝ่าย เว้นแต่
คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น  

 เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้ โดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง และคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือ 

 เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับน้ี 
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3.2.2.4 มูลค่ำของทรัพย์สนิที่ลงทุน 

(ก)  จ านวนเงินทุนของโครงการเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,965,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้า
ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 1,958,000,000 บาท (หนึ่งพัน
เก้าร้อยห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน 

(ข) ราคาประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินจ านวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผู้ประเมินรำคำ รำคำประเมิน (บำท) วันที่ประเมิน 

บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากัด 

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ยูนิต 2  

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  

1,900,000,000 18 ธันวาคม 2550 

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด 

เลขที่ 11 ชั้น 19 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

2,052,000,000 24 มีนาคม 2551 

 
 

3.2.2.5 ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นใดตำมที่ส ำนักงำน กลต. จะประกำศก ำหนด  

ทั้งนี้ ให้ถือว่ากองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องขอมติจาก        
ผู้ถือหน่วยลงทุนอีก 
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3.3 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของกองทุน 

3.3..1 ตามก าหนดเดิมของโครงการกองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าทรัพย์สินแก่ 
บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด เป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3  ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 2 ปี หลังจากนั้น   
จะมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีกครั้งละ 3 ปี จ านวน 5 ครั้ง เพื่อให้บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด น าทรัพย์สินที่ลงทุนไปใช้ใน
การด าเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยอีเอชวาย จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยค่า
เช่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ซึ่งมีอัตรา 8 ล้านบาทต่อเดือน (โดยช าระเงินตามกระแสเงินสดจากการประกอบ
กิจการของผู้เช่า โดยในกรณีท่ีมียอดค่าเช่าคงค้าง กองทุนรวมก าหนดให้ผู้เช่าตกลงและ/หรือป่าเกาะ ช าระยอดค่าเช่า
คงที่คงค้างทุกครึ่งปีบัญชีของกองทุนรวม ส้ินเดือน มิถุนายน และธันวาคม) และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งคิดค านวณค่าเช่า
ตามสูตรท่ีคู่สัญญาร่วมกันก าหนดขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญบางส่วนของสัญญา
เช่าทรัพย์สิน) ทั้งนี้ บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด จะด าเนินการให้บริษัท สรรพสัมผัส จ ากัด (Sarppasamphat Limited) 
เป็นผู้บริหารโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี้ หลังจากครบ 20 ปีแล้ว หากกองทุนมีความประสงค์       
จะให้อีเอชวาย ต่ออายุสัญญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให้ อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี โดย
รายละเอียดจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน  

 

3.3.2   จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของป่าเกาะ และ อีเอชวาย
ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจึงได้ด าเนินการขอมติจากที่ประชุม       
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555      
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติให้ปรับโครงสร้างการช าระหนี้และการเพิ่มเติมหลักประกัน โดยลดระยะเวลาสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของบริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด  ให้มีผลส้ินสุดในวันที่ 30 มิถุนายน  2555 (วันสุดท้ายของรอบปีบัญชีที่  4 ของ
กองทุน) และบริษัทจัดการจะด าเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาแทนต่อไป  พร้อมกับยกเลิกโครงสร้างของค่าเช่า โดย   
บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด  ในฐานะผู้เช่า และบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด ในฐานะผู้รับประกันรายได้ขั้นต่ าของกองทุน
ตกลงจะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้กองทุนให้มีรายได้ขั้นต่ าเพื่อจ่ายเงินปันผล (รายได้ค่าเช่าหักด้วยค่าใช้จ่ายตามปกติ    
ของกองทุน) ในอัตราร้อยละ 7 ในปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเช่าและสัญญาเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 
2555  มีผลให้การรับประกันรายได้ขั้นต่ าของกองทุนรวมในปีที่ 5 ถูกยกเลิก  และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มี         
ค าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะ      
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น        
จะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   และบริษัทจัดการจะด าเนินการหาผู้เช่าและ/หรือผู้ซื้อ
รายอื่นมาแทนต่อไป   
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3.3.3  ภายหลังจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอม    
ยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  กองทุนรวมได้จัดให้มีการยื่นเสนอราคาซื้อ     
หรือเช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวส้ินสุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  บริษัทจัดการจึงได้
น ารายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินและเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2555  ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมัติให้กองทุนรวมเข้าท าสัญญา
ให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จ ากัด (“เอสแอลเอช”)  ในการด าเนินกิจการ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พัก เป็นระยะเวลาตามสัญญา  
เชา่ 3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครั้งละ 3 ปี ไปอีก 4 ครั้ง  ทั้งนี้ เอสแอลเอช จะน าทรัพย์สินที่ลงทุน
ไปใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยเอสแอลเอช  จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นราย
เดือน โดยค่าเช่าจะแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน  
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3.3.3.1 สรุปประเด็นและเนื้อหำข้อเสนอและเงื่อนไขกำรเช่ำทรัพย์สินระหว่ำงกองทุนรวมกับเอสแอลเอช 

 ค่ำเช่ำคงที่: 
(Fixed Lease Fee)  

70 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปีแรก จากนั้นค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
จนกระทั่งสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า และรวมถึงการต่ออายุ โดยผู้เช่าอาจจะแบ่งช าระค่าเช่าคงที่รายเดือน
ในอัตราที่แตกต่างกนัในแตล่ะเดือนโดยจะอ้างอิงตามฤดกูาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทุนรวมและผู้เช่าจะ
ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีแต่ละปี  

ค่ำเช่ำแปรผัน: 
(Variable Rent) 

การค านวณค่าเช่าแปรผันที่กองทุนรวมจะได้รับ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้  
กรณีที่ 1: หาก”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)  
กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าแปรผัน2 ส่วน โดยค านวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 1 = ร้อยละ 100 ของ [“เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)  
 หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)]  
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 2  = ร้อยละ 80 ของ [”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย
 “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)]  
  ทั้งนี้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ของ ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “เ งิ น แ บ่ ง     
ตั้งต้น” (Split Start Amount) ให้ตกเป็นของผู้เช่า 
 
กรณีที่ 2: หาก ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)  
แต่มากกว่า“ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee) กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าแปรผันเพียง โดยค านวณ
ตามสูตรดังต่อไปนี้  
 ค่าเช่าแปรผัน=”เงินคงเหลือ” (Residue Amount)  หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease 
Fee) 
หมายเหตุ 1: เงินคงเหลือ (Residue Amount)   ค านวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 
ก าไรจากการด าเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP) 
หัก  (1) ค่าบริหารจัดการ (Management Fees (“Mgt”)  ประกอบด้วย  
1.1 ค่าธรรมเนียมจัดการท่ัวไป (Base Fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของ รายได้รวม (Gross Revenues) 
และ 
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอัตราร้อยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) 
หัก:  (2)   เงินส ารองคา่เฟอร์นเิจอร์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ (FF&E Reserve) ในอัตราร้อยละ 4 ของ 
               รายได้รวม 
หัก:  (3)   ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษีโรงเรือนและที่ดิน   (“Ins&PropTax”)                       .  
เท่ำกบั   เงินคงเหลือ  (Residue Amount)    
เพื่อความเข้าใจสูตรการค านวณ เงินคงเหลือ  (Residue Amount)   อาจสรุปได้ดังนี้ 
Residue Amount  = GOP – Mgt – FF&E Reserve – Ins&PropTax 
หมายเหตุ 2: เงินแบ่งตั้งต้น (Split Start Amount) ที่ก าหนดไว้นนแต่ลปป  มีรายลปเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ก.  ปีที่ 1-3 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 70 ล้านบาท 
ข.   ปีที่ 4-6 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 90 ล้านบาท 
ค.   ปีท่ี 7-9 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 100 ล้านบาท 
ง.   ตั้งแต่ปีที่ 10 เป็นต้นไป: เงินแบ่งตั้งต้นจะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ในทุกๆ 3 ป ี
     จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า 

หลักประกันในกำร
เช่ำ: 
 

ตั้งแต่วันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าและทุกต้นปีแห่งการเช่าในแต่ละปีผู้เช่าจะน าเงินสดมาวางไว้ในบัญชี
เงินสดหลักประกันเพื่อให้ยอดเงินสดในบัญชีดังกล่าวมีเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 70 ล้านบาท เงินจ านวน
ดังกล่าวจะถูกใช้ในการช าระค่าเช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่าแปรผันตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลา
คงเหลือในแต่ละปีน้ัน ผู้เช่าจะต้องรักษาระดับเงินสดในบัญชีหลักประกันให้อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 35 
ล้านบาท 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมให้ผู้เช่าเปล่ียนหลักประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค้ าประกัน
ธนาคาร หรือหลักทรัพย์คุณภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรับเช่น พันธบัตรรัฐบาล ได้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทุนรวมก าหนด 

กำรช ำระค่ำเช่ำ: 1. ค่าเช่าคงที่รายเดือน : จะช าระล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน 

2. ค่าเช่าแปรผัน: จะช าระภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยอาจมีการ

ช าระค่าเช่าแปรผันเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายหลังตามเหตุการณ์ที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา 

อำยุของสัญญำเช่ำ: 3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครั้งละ 3 ปี ไปอีก 4 ครั้ง  
สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร เ ลิ ก
สัญญำก่อนก ำหนด
โดยผู้เช่ำ: 

นอกจากเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของกองทุนรวม ผู้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อน
ก าหนด (รวมถึงสัญญาเช่าที่ได้ต่อออกไป) โดยไม่ต้องช าระค่าชดเชยใดแก่กองทุนรวม หาก 

1. ผู้เช่าได้บอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ทั้งนี้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิในข้อนี้ได้ 

ภายหลังจากที่ได้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าฉบับแรกไปแล้วไม่น้อยกว่า 18 เดือน 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือ

กฎหมายรวมถึงข้อบังคับอื่นๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเหตุการณ์ดังกล่าว มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไขหรือ

เยียวยาเหตุดังกล่าวได้  

สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร เ ลิ ก
สัญญำก่อนก ำหนด
โดยกองทุนรวม: 

นอกเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของผู้เช่า  
1.  ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปีกองทุนรวมมีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่า หากในช่วงอายุ
สัญญาเช่าใด รายได้ค่าเช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีของกองทุนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้  
ก.  ปีที่ 1- 3 : ปีละ 70 ล้านบาท โดยในกรณีของปีที่ 1 – 3 ให้ใช้ค่าเช่าปีที่ 3 ในการค านวณรายได้ค่า
เช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีเพียงปีเดียว (ไม่น ารายได้ค่าเช่าของปีที่ 1 และปีที่ 2 มารวมค านวณรายได้ค่าเช่า
ขั้นต่ าเฉล่ียต่อปี) 
ข.   ปีที่ 4- 6 : ปีละ 90 ล้านบาท 
ค.   ปีท่ี 7- 9 : ปีละ 100 ล้านบาท 
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ง.   ปีท่ี 10 -12 : ปีละ 110 ล้านบาท 
 
อนึ่ง (1) ผู้เช่าสามารถช าระเงินชดเชยค่าเช่าเพื่อให้รายได้ค่าเช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีในแต่ละช่วง
ระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าได้ และ (2) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาเช่า ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่น าปีที่เช่า ซึ่งเกิดเหตุสุดวิสัยมารวมในการค านวณรายได้ค่าเช่าขั้น
ต่ าเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการเช่านั้นๆ  
 
ทั้งนี้ หากรายได้ค่าเช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีของทุนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ข้างต้น และกองทุนรวมประสงค์ที่จะ
บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีกอย่างน้อย เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้กองทุนรวมสามารถสรรหาผู้เช่ารายใหม่มาเพื่อ
เช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อด าเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และเพื่อให้ผู้เช่าสามารถด าเนินการปิดกิจการ
และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า รวมถึง ใบอนุญาตด าเนินกิจการโรงแรมให้แก่กองทุนรวม หรือผู้เช่าราย
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดโดยการบอกกล่าวผู้เช่าล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 
12 เดือน โดยกองทุนรวมจะต้องช าระค่าชดเชยใดแก่ผู้เช่า หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึ้น
ภายหลังจากปีที่ 3 ดังนี้ 
2.1  หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึ้นภายในปีที่ 1 – 10 กองทุนรวมต้องช าระค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่า
เป็นเงิน 90  ล้านบาท และต้องช าระค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจากการปิดกจิการท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผู้เช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท 
2.2  หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึ้นภายในปีที่ 11 – 15 กองทุนรวมต้องช าระค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่า
เป็นเงิน 60 ล้านบาท และต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปิดกิจการท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผู้เช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท 
 
 อนึ่ง กองทุนรวมจะใช้สิทธิในข้อนี้ได้ ภายหลังจากที่ให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่า
ฉบับแรกไปแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
 
 อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ 2 นี้ โดยขายทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่ผู้ซื้อ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเดียวกับของผู้เช่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารทรัพย์สินต่อไป 
กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เช่าตามจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมิต้อง
ช าระค่าชดเชยอื่นใดแก่ผู้เช่า 
 

ข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำร ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปีแรก ผู้เช่าตกลงจะไม่บริหารหรือด าเนินกิจการโรงแรม หรือรีสอร์ตภายใต้
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แ ข่ ง ขั น  ( Non 
Competition) 

แบรนด์ Six Senses ในพื้นที่ที่ก าหนด ได้แก่ (1) บริเวณชายฝ่ังด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต  
(2) จังหวัดกระบี่ และบริเวณที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ หรือ  (3) อ่าวพังงา (รวมถึง                    
เกาะพีพี) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมก่อน  

โรงแรมและรีสอร์
ตทีอ่ยู่ในกลุ่มกำร
แข่งขนัที่มีมำตรฐำน
เดียวกันในประเทศ
ไทย (Local 
Competitive Set) 

โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีม่ีมาตรฐานเดยีวกัน ได้แก่  โรงแรม อมันปุรี (จงัหวดั 
ภูเก็ต) โรงแรม ตรีสรา (จงัหวดัภูเก็ต) โรงแรมบันยันทรี (จงัหวัดภูเก็ต) โรงแรมรายาวดี และโรงแรม
ภูเลเบย์ อะ ริทซ์ คาร์ลตันรีเซิร์ฟ (จังหวัดกระบี่)  หรือโรงแรมอื่นทีม่ีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม
ดังกล่าวขา้งต้น ตามทีคู่่สัญญาเห็นชอบร่วมกันในภายภาคหน้า 

โรงแรมและรีสอร์
ตทีอ่ยู่ในกลุ่มกำร
แข่งขนัที่มีมำตรฐำน
เดียวกันใน
ต่ำงประเทศ 
(International 
Competitive Set 

โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย        
ใน  5 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มโรงแรมใน1. สาธารณรัฐมอรีเชียส 2. สาธารณรัฐเซเซลล์ 3. เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย STR Global หรือองค์กรอื่นใดที่ท าหน้าที่ใน
ลักษณะเดียวกันตามที่คู่สัญญาจะเห็นชอบร่วมกัน และ4.  กลุ่มโรงแรมซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย ประเทศ
ไทย และ 5. กลุ่มโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการพิจารณาว่า REVPAR ของ 
International Competitive Set เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไรให้ค านวณจากค่าเฉล่ียของกลุ่มโรงแรมใน 5 
ภูมิภาคที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยให้น้ าหนักแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน คือ 1 ใน 5 

ทั้งนี้ คู่สัญญาจะรว่มกันก าหนดหรือเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงชื่อโรงแรมที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว
โดยการระบุชื่อโรงแรมดงักล่าวในงบประมาณประจ าปีหากในงบประมาณประจ าปีใดไม่มีการก าหนด
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายชื่อกลุ่มโรงแรมดงักล่าว คู่สัญญาตกลงใหใ้ช้รายชื่อกลุ่มโรงแรมตาม
งบประมาณประจ าปีของปีก่อน 

เหตุสุดวิสัย 1. เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน

ที่เช่าโดยตรงและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบ

ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย น้ าท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมโดย      

ผู้เช่าอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งท าให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) 

ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือน

เดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 20 

2. สถานการณ์ใดๆ ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การก่อการร้าย โรค

ระบาดหรือสาเหตุใดๆ ที่มีผลท านองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้  ซึ่ง

ท าให้ 

2.1 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว

น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า     

เกินกว่าร้อยละ 20 และ 
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2.2 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 

20  

3. สถานการณ์ใดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ภูเขาไฟระเบิด สงคราม 

หรือการประท้วงของสายการบิน เป็นต้น ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งท าให้ 

3.1 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว

น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกิน

กว่าร้อยละ 20 และ 

3.2 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set)ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 

20 และ 

3.3 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในต่างประเทศ (International Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 

20 

กำรปรับลดค่ำ เช่ ำ
คงที่ในกรณีที่เกดิเหตุ
สุดวิสัย 

ในเดือนที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น กองทุนรวมตกลงยกเว้นค่าเช่าคงที่ให้แก่ผู้เช่าในเดือนนั้นๆ และผู้เช่า
ตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมส าหรับเดือนนั้นๆ เช่นกัน 
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3.3.3   ประกันภัยทรัพย์สินที่ลงทุน 

 กองทุนจะจัดให้มีการท าประกันภัยคุ้มครองความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ส าหรับ
ทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุ้มครองถึงความเส่ียงภัยอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ลงทุน โดยมี
กองทุนเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ กองทุนจะด าเนินการให้เอสแอลเอช จัดให้มีการท า
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยการประกันภัยดังกล่าวจะระบุให้กองทุน
เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีท่ีเกิดเหตุร้ายขึ้นกบัทรัพย์สินที่ให้เอสแอลเอช เช่า รวมถึง
จัดให้มีประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุน  โดย
กองทุนด าเนินการเจรจาให้เอสแอลเอช รับผิดชอบในเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ในการจัดให้มีหรือการโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว  

นอกจากการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินข้างต้นแล้ว เอสแอลเอช อาจจะด าเนินการท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจโรงแรมตามที่จ าเป็นและสมควร  

ทั้งนี้ สรุปประกันภัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  

ประเภทของประกันภัย ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำเบี้ยประกัน 

ประกันการเสี่ยงภัยของทรัพย์สินทุกชนิด กองทุน กองทุน เอสแอลเอช  
ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก เอสแอลเอช กองทุน เอสแอลเอช 
ประกันภัยบุคคลภายนอก เอสแอลเอช บุคคลภายนอก เอสแอลเอช 

 

3.4 จุดเด่นในกำรลงทุน (Investment Highlight) 

จุดเด่นในการลงทุนของกองทุนนี้มีดังนี้  

3.4.1 เป็นกำรลงทุนในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ลงทุน (Freehold Asset) ซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไม่มี
ก ำหนดเวลำ 

  กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโดยรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมด (Freehold Asset) ท าให้กองทุน
รวมมีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์อย่างไม่มีก าหนดเวลา ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในสิทธิการเช่าที่มี
ก าหนดระยะเวลาอันจ ากัด นอกจากนี้ กองทุนยังอาจมีโอกาสได้รับก าไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหากราคาทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต 

3.4.2  โครงกำร ซิกส์เซ้นส์ ยำวน้อย ตั้งอยู่บนเกำะยำวน้อยซึ่งเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภำพที่
สวยงำมและอยู่ใกล้กับอุทยำนแห่งชำติอ่ำวพังงำ และหมู่เกำะพีพี 

  เกาะยาวน้อยเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะผู้ที่พักอาศัยสามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆ ใน
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ นอกจากนี้ เกาะยาวน้อยยังตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลท่ีส าคัญทั้งกระบ่ี พังงาและภูเก็ต  
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เกาะยาวน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการความสงบเงียบและ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและ หมู่เกาะพีพี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม 
ประกอบกับ บนเกาะยาวน้อยยังมีบ้านพักส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนไม่มาก ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สิน เกาะยาวน้อยที่พักหรูระดับ 5 ดาว อยู่ 1 แห่ง นอกเหนือจากโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย คือ The 
Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาด 70 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดโล๊ะ ทางตอน
เหนือของเกาะยาวน้อย 1 นอกจากนั้นจะเป็นที่พักที่มีลักษณะเป็นบังกะโลริมหาดขนาดเล็กหรือเป็นบ้านพักแบบ 
Long Stay 
  
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย จึงเป็นโครงการส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเงียบ
สงบ นอกจากนี้ การเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยยังมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทาง ไปถึงได้ทั้งจาก
ท่าเรือจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 

3.4.3 อุตสำหกรรมที่พักอำศัยและกำรท่องเที่ยวมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตที่ดี 

 อุตสาหกรรมที่พักอาศัยในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ตและพังงามีแนวโน้มที่ฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติก่อนที่จะเกิด
เหตุ กา รณ์ค ล่ืน สึนามิ  โดยในปี  2549  นักท่ อ ง เที่ ยวที่ เ ข้ ามาท่ อ ง เที่ ย ว ในกระบี่  พั ง ง าและภู เก็ ต                           
ทั้งส้ินประมาณ 7.2 ล้านคน (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง) โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

 
จังหวดั สัญชำต ิ

2549  2548 2547 2546 

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

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

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

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

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

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

    
 ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

1
 ที่มา นิตยสาร Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007 หน้า 88  
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จ ำนวนนักท่องเที่ยวและอัตรำส่วนนกัทอ่งเที่ยวของจังหวดั กระบี่ พังงำ และ ภูเก็ต 
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35.4% 32.9% 58.9% 41.5%

        

 . .

 
 

3.5   ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ผู้ลงทุนควรศึกษาปัจจัยความเส่ียงของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบับนี้มี
ข้อความที่เป็นการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการด าเนินงาน
ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการดงักล่าว อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยความ
เส่ียงตามที่ได้ระบุไว้ในท่ีนี้ ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้ที่นี้ รวมถึงความเส่ียงอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไม่อาจควบคุมหรือ
คาดหมายได้ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงที่มีนัยส าคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ
กองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 
ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการ
รองรับความเส่ียงตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
เอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ้น เนื่องจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 
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ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 
เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม  นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบันและมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ข้อมูลในส่วนน้ีที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่
มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากส่ิงพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ  โดยที่กองทุนรวมมิได้ท าการตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด 
 
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นการลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ผู้ลงทุนไม่ควร
คาดหวังก าไรระยะสั้นจากการเพิม่ขึ้นของราคาหน่วยลงทุน 

 
ทั้งนี้ รายได้หลักของกองทุนคือค่าเช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าจากผู้เช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอัตรา
ค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน โดยส่วนท่ีเป็นอัตราค่าเช่าคงที่จะเป็นรายได้หลักของกองทุน 
 
3.5.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมจะลงทนุ 

 
3.5.1.1) ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภำคอื่นๆ 
 โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่องจากผู้เข้าพักจะเป็นผู้ที่มีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  นอกจากนี้ โรงแรมอาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลบของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย 
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาด
ของโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ 
สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 
 

3.5.1.2) ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง 
ผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาลที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งภาย

หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป การเปล่ียนแปลงผู้น าทางการเมือง รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการของผู้เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนรวมด้วย  ทั้งนี้ 
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จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่  โดยเฉพาะนโยบายในทางเศรษฐกิจ  สภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการของผู้เช่าและการเติบโตของกองทุนรวม 
 
3.5.1.3) ควำมเสี่ยงทำงธุรกจิของกิจกำรโรงแรม  
 การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเส่ียงสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารส านักงานให้เช่า เป็นต้น เนื่องจากการ
ประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ดังนั้น การท่ีกองทุนมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้เช่าน าทรัพย์สินไปประกอบ
กอบกิจการโรงแรมและหากผู้เช่าตามสัญญาเช่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรม
และผู้เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ตามที่ก าหนดหรือค่าเช่าแปรผันท่ีได้ไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ 
อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนได้ นอกจากนี้ โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพิ่งจะเริ่มเปิด
ด าเนินการในปี 2550 น้ี จึงยังไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตที่เป็นประกันได้ 
 
3.5.1.4) ควำมเสี่ยงจำกกำรมีรำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์เพียงแห่งเดยีว  
 กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว ถ้าหากปัจจัยใดๆ ที่มี
ผลกระทบกับโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และผลประกอบการของ
กองทุนรวม ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินเพียงชิ้น
เดียว (Single Asset) อย่างไรก็ดี ความเส่ียงดังกล่าวอาจจะลดลงถ้าหากในอนาคตหากกองทุนรวมภายใต้
มติเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถเพิ่มทุนได้และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น  
 
3.5.1.5) ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัทีส่งูขึ้น 
 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภาคใต้ การเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงแรมในเกาะยาวน้อย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต การเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของจ านวนโรงแรมหรือที่พัก การที่มีจ านวนโรงแรมหรืออาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้  อุปทาน
เพิ่มขึ้น ท าให้การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าห้องเพิ่มขึ้น  
 

3.5.1.6) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนควำมนิยมในรูปแบบของโครงกำร 
  โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ทีก่องทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของความนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะมุ่งเน้นการเข้าถึงธรรมชาติซึ่งแตกต่าง
จากโครงการทั่วไป ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเข้าพักในโครงการลักษณะนี้น้อยลงอาจมี
ผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
รูปแบบ หรือภาพลักษณ์ของโครงการได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
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3.5.1.7) ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุำรณ์สึนำมิ อุบตัิภัย และกำร
ก่อวนิำศกรรม 
  

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 
แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากจะ
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและ   
ผู้มาใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ท าประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์    
สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไว้ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
 

นอกจากนี้ การซ่อมแซมที่จ าเป็นใดๆเพื่อแก้ไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพย์อาจมี
ค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจนวันที่มีนัยส าคัญในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งท าให้การด าเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่ออสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม 
 
 อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มกีารประกนัภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม       

 

3.5.2 ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนนิงำนของกองทนุรวม 
  
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์ นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) การประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวแม้กระท าโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผู้ตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงผู้จัดการกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า  อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้
ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย และแม้จะมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิที่อยู่ในสาระบบของส านักงานที่ดินที่อ าเภอเกาะยาวน้อยซึ่งเปิดให้สาธารณชน
ตรวจสอบได้ส าหรับที่ดินท่ีเกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการรับประกันว่าเอกสารสิทธิที่เกี่ยวข้องจะออกมา
โดยถูกต้องหรือสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กองทุนได้ให้โรงแรมป่าเกาะด าเนินการร้องขอไปยัง
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวรและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ออกเดิน
สอบแนวเขตป่าไม้ดังกล่าว เพื่อยืนยันว่าที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนมิได้อยู่ภายใต้แนวเขตป่าสงวน ป่าไม้
ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางป่าเกาะได้รับเอกสารยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว และได้รับการ
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ตรวจสอบจากที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว และที่ดินส่วนใหญ่ที่เป็นท่ีตั้งของโรงแรม ได้มีการออกโฉนด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) 
ของทั้งผู้ประเมินราคาและที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิด
ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันท่ีเกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว  
 
3.5.2.1) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนทำงบัญชี 
 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับ
ใหม่ หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่
อาจคาดหมายได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่สามารถประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี้มูลค่าทางบัญชีของ
กองทุนรวมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ กองทุนรวมจะต้องด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปล่ียนบริษัท
ประเมินค่าผู้ทรัพย์สินตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ   
 
3.5.2.2) ควำมเสี่ยงเรื่องควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปนัผลของกองทุนรวม 
 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปล่ียนแปลงของข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผล
การด าเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เช่าในการช าระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควร
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้น ความผันผวนของค่าเช่าแปรผันอาจส่งผล
ให้ผู้ลงทุนมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที่นี้  หรือกองทุนรวมจะไม่
สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป 
 
3.5.2.3) ควำมเสี่ยงจำกเงินชดเชยที่ได้จำกกำรท ำประกันภัยอสังหำริมทรัพย์อำจได้ไม่ครบ
ตำมค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง  
 
ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันวินาศภัยที่
ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาให้ผู้เช่าท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
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(Business Interruption Insurance) โดยผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดย
ระบุให้กองทุนเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเจรจาให้ผู้เช่าจัดให้
มีการท าประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุน
อีกด้วย 

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที่มิได้อยูภ่ายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ท า
ให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจ
ได้รับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทั้งหมด  

 นอกจากนี้ความเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกันภัยคุ้มครองได้ หรือค่าเบี้ยประกัน
อาจจะสูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะท าการประกันเพื่อคุ้มครองความเส่ียงในกรณีดังกล่าว 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า
วงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ท าให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นตามประมาณการ 
 
3.5.2.4) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผลกำรด ำเนนิงำนที่แทจ้ริงและทรัพย์สนิของกองทนุรวมอำจ
แตกตำ่งจำกประมำณกำรที่ไดร้ะบุไว้ 
  
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง 
(รวมถึงรายงานใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
ส าหรับการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ใด ๆ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นจริงตามนั้น เช่น การประมาณการรายได้ 
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐานเหล่านี้มี
ความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวมเชน่ การลดลงของนักท่องเที่ยว และอัตราค่าเช่าที่
ลดลง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากส่ิงที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
 ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ  ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปัจจุบัน และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และเป็น
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริง การด าเนินการ
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บางประการของกองทุนรวมย่อมไมเป็นไปตามประมาณการที่ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงกับการประมาณการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากส่ิงที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี้ 
  

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้ด าเนินการให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัดเป็นผู้สอบทาน
ประมาณการผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และพิจารณาความสมเหตุผลของสมมติฐานที่ใช้ในการ
ประมาณการดังกล่าว 

 
3.5.2.5) ควำมเสี่ยงด้ำนภำษีและกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่เกีย่วข้องในอนำคต 
 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ใน 
กรณีที่กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการ  
ซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนอาจต้องรับภาระทั้งหมด    
หรือบางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะต้องช าระดังกล่าว อาจแตกต่างจาก   
อัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษีจากผลการ  
ด าเนินงาน ในเรื่องภาระภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ เกี่ยวกับภาระภาษีของเงินปัน    
ผลที่กองทุนรวมจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ    
ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือค าส่ังของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายในอนาคต  อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  อาจจะ
ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผลประกอบการและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้  
 
3.5.2.6) ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมือ่ตอ้งมกีำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 
  

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนี้แต่ละแห่งจะต้องมีการซ่อมแซม
และปรับปรุงให้ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ 
การปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย ซึ่งปกติ
จะด าเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบส าคัญของโครงการซึง่ปกติจะด าเนินการทุกๆ 20 ปี 
โดยประมาณการปรับปรุงดังกล่าวจะด าเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงเท่านั้น ดังนั้น  
ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ท่ีมีการปรับปรุง หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับการ
รบกวนจากการปรับปรุง 
  

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผน
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้รับทุก
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ครั้งก่อนด าเนินการ นอกจากนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง       ผู้เช่า
ยังคงต้องช าระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
 
3.5.2.7) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญำต 
 ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี  หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผู้เช่าไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทั้งหมด) อาจจะท าให้มีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้เช่า กล่าวคือจะท าให้ผู้เช่าไม่สามารถประกอบกิจการด าเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) 
ต่อไปได้ และอาจท าให้ผู้เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม และ/หรือท าให้รายได้ของกองทุนไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญา
เช่าได้ ทั้งนี ้กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะท าให้การขอต่อ
ใบอนุญาตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสัญญาเช่าโดยน าอาคารหรือบ้านพักบางส่วนหรือท้ังหมดในโครงการมาด าเนินการหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถน าอาคารหรือบ้านพักดังกล่าว
แยกขายเป็นหลังๆ ได้   
 
3.5.2.8)    ควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำในกำรหำผู้เช่ำรำยใหม่เมือ่สัญญำเช่ำสิ้นสุดลง  
หากสัญญาเช่ามีผลส้ินสุดลงและกองทุนรวมอยู่ในระหว่างด าเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อเข้าท าสัญญา
เช่าฉบับใหม่กับกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ทันการส้ินสุดของสัญญาฉบับเก่า  

จะมีผลกระทบให้กองทุนขาดรายได้จากการให้เช่า ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเช่า  นอกจากนี้  ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบหากผลประโยชน์ที่ได้ภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่แตกต่าง
ไปจากเดิม 

    
3.5.2.9) ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำของผู้เชำ่ 
 การท่ีผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้  ผู้เช่าอาจมีความ
เส่ียงในการท่ีขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจ านวนที่เพียงพอตามที่
ผู้บริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผู้บริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตุ
ให้ผู้เช่าผิดสัญญาบริหารโรงแรม จะเป็นเหตุเลิกสัญญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้
กองทุนอาจจะต้องด าเนินการหาผู้เช่ารายใหม่     ถ้าหากกองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลา
อันควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการของกองทุน  
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3.5.2.10) ควำมเสี่ยงจำกกำรยกเลิกสัญญำและ/หรือเจ้ำของไม่ปฏิบัติตำมสัญญำของผู้บริหำร
โรงแรม 
 การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริหารโครงการกับผู้เชา่อาจเกิดขึน้ได้ หากผู้บริหารโครงการและ/

หรือผู้เช่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญานั้นๆ (หรือคู่สัญญา
อาจจะตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย) อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องหาผู้บริหารโครงการราย
ใหม่ถึงแม้บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้เช่าจะสามารถหาผู้บริหารโครงการรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอันควร 
เนื่องจากมีผู้บริหารโครงการมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้บริหารโครงการรายอื่นหลาย
รายที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้บริหารโครงการน้ีอันเนื่องมาจากคุณภาพและสถานท่ีตั้งของโครงการ อย่างไรกด็ี 
ในระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผู้บริหารโครงการรายใหม่นั้นกระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือ
ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการของกองทุน  
 
3.5.2.11)    ปัจจัยต่ำงๆทีอ่ยู่นอกเหนอืควำมควบคุมของกองทุนรวมอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผลของกองทนุรวม 
 กองทุนรวมมีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยจากก าไรสุทธิในแต่ละปีในจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ าปีหรือจากก าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดีรายได้ของกองทุน
รวมนั้นมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการช าระค่าเช่า
ของผู้เช่า รายได้อื่นที่กองทุนรวมจะได้รับ ความสามารถในการบริหารโครงการของผู้บริหารโครงการ ภาวะ
เศรษฐกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ และเป็นไปตามที่กองทุนรวมคาดการณ์
ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุน
รวมไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้  
 
3.5.2.12)    รำคำของหน่วยลงทุนอำจจะเปลี่ยนแปลงภำยหลังจำกกำรเสนอขำยครั้งแรก  
 หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีการซื้อขายในราคาที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้องการซื้อ
หรือขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็นต้น 

 
3.5.2.13) มูลค่ำสนิทรัพย์สุทธิของกองทนุรวมอำจมิได้เปน็มูลค่ำที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับ 
หำกมกีำรจ ำหน่ำยทรัพย์สนิออกไปทั้งหมด หรือมีกำรเลกิกองทนุรวม 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี้ ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่ง
กองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 
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3.5.2.14)    ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง 
 เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer)   
ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิเช่น สภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่
หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้ การที่กองทุนมีขนาดการจด
ทะเบียนที่ต่ ากว่า 2,000 ล้านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุน และราคา
เสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) 
อย่างมีนัยส าคัญ 
 

3.5.2.15)  ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรควำมไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมได้ลงทุน 

 เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่กองทุนรวมจะตัดสินใจลงทุนก่อนการลงทุนในทรัพย์สินใน     
ครั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนรวมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 17.3) และผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ท าการศึกษาข้อมูลของทรัพย์สินโดยละเอียดและได้ใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่จะลงทุน (due diligence) โดยเฉพาะในการ
ตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิของที่ดินที่จะลงทุน รวมถึงการด าเนินการให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขอ
เอกสารยืนยันจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา ว่าที่ตั้งของโครงการ ซิกส์
เซ้นส์ ยาวน้อย มิได้ตั้งอยู่บนท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
วนอุทยาน หรือเขตป่าไม้ถาวร อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่าทรัพย์สินดังกล่าว
ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สิน อาจจะ
ตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบทางเทคนิคที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทั้ง  ผู้จัดการกองทุนรวมและผู้ประเมินราคา 
นอกจากนี้ ทรัพย์สินชิ้นนั้นๆ อาจจะมีความไม่สมบูรณ์  
ถูกต้องทางกฎหมายบางประการ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง 
(due diligence) ของผู้จัดการกองทุนรวมและที่ปรึกษากฎหมายไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ในทางปฏิบัติ  
ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดความเส่ียง ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง
ของทรัพย์สินดังกล่าว 

3.5.2.16) ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำยได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ 
กองทุนจะได้รับค่าเช่าจากผู้เช่า 2  ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นอัตราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน 

ท าให้ความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้เช่า ส่งผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท่ีเป็นอัตราแปรผันแม้อัตราคงที่ยังคงเป็นรายได้หลักของ
กองทุน 
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3.6 กำรลงทุนในอนำคต 

 
ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใด  
 
 
ทั้งนี้ กองทุนจะท าการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน  นอกจากนี้ การลงทุนในอนาคต
รวมถึงการลงทุนในโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
ทั้งนี้ การด าเนินดังกล่าวผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการ 
 
 

4. หลักเกณฑ์กำรลงทุน 
 
4.1 กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ จะ
เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้
 
4.1.1 บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรือเช่าต้องตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยต้องมีทางเข้าออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ
ของอสังหาริมทรัพย์ 
 

4.1.3 ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ ใน
กรณีที่เป็นการซื้อหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะกระท าได้เฉพาะ
กรณีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ส านักงาน
อนุมัติ ให้บริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพย์สินชิ้นแรก  หรือ ณ วันที่กองทุนรวม
ลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินชิ้นต่อไป และในการค านวณมูลค่าโครงการมิให้นับรวมมูลค่าที่ดิน  ทั้งนี้ สัดส่วน
ความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  
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4.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน 
โดยผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมที่จะขาย ให้เช่าหรือให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมแล้ว 

 
4.1.5 บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่จะ

เป็นประโยชน์แก่กองทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

4.1.6 บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหรือเช่าที่ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะเป็นประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

4.1.7 ในกรณีท่ีเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ท าสัญญาเช่าที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
หน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้เช่าพึงต้องกระท าเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง และไม่ท าสัญญาเช่าช่วง 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้มีสิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเป็นที่ดิน  ที่ดินนั้นจะต้องมี

การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้แล้ว 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการเช่าชว่งอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีท่ีเป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างที่

ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกล่าว หรือในกรณีท่ีมิได้จัดให้ผู้รับประกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้น บริษัท
จัดการจะเปิดเผยความเส่ียงให้ผู้ลงทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุน หากผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์บอกเลิกสัญญา  

 
4.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนส าหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และการด ารง
อัตราส่วนดังกล่าวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายก่อนส้ินอายุโครงการ หรือ 
(2) กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนไว้
อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.1.10 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประกันภัย ดังต่อไปนี้ 
 

(1)   การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนอันเนื่องมาจากการ
เกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และก าหนดให้กองทุนเป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ใหเ้ชา่หรือผู้ใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทนุ 
หรือผู้เช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุน ได้ท าประกันภัยนั้นไว้แล้ว ให้กองทุนท าประกันภัยความรับผิด
เฉพาะกรณีที่กองทุนอาจถูกไล่เบีย้ให้ต้องรับผิด 

 

การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเ้อาประกันตลอดระยะเวลาทีก่องทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพย์นั้น   
 

4.1.11 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่จะลงทุนซึ่งระบุไว้ในโครงการสูง
กว่าราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ของการลงทุนในราคาดังกล่าวในโครงการและหนังสือชี้ชวน 

 
4.1.12 การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนบริษทัจัดการ

จะกระท าโดยเปิดเผย และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และในกรณีที่ราคาที่จ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่ ากว่าราคาสูงสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่า
ร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

 
4.1.13 รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม ข้อ 4.1.11  และข้อ 4.1.12 จะจัดท าขึ้นล่วงหน้า

ก่อนวันลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินที่ท าการ
ประเมินค่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินใหม่ 

 
4.1.14     ในกรณีท่ีเป็นการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการได้รับ
ความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
นอกจากนี้ หากเป็นการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่
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เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ตรวจสอบและรองรับเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรม
กับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ 

 
4.1.15  ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้เฉพาะการให้เช่าพื้นที่โดยตรงหรือการให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อน า
อสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์หรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทต้องน าอาคาร
ดังกล่าวให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเท่านั้น 

 

ในการจัดหาผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึง หากเป็นการให้เช่าพื้นที่และมีการจดัหาผลประโยชน์โดยการ
ให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอรว์ิซอะพาร์ตเมนท์ (service apartment) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1)   ด าเนินการใหก้องทุนมีรายไดจ้ากการให้เชา่พื้นที่และการให้เช่าเครื่องใช้อุปกรณ์ตกแตง่ที่เกีย่วเนือ่ง

โดยตรงจากการให้เชา่พื้นที่น้ัน เช่น ชุดรับแขก ชุดครวั เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นในรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปใีด ๆ    

(2)   รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการจัดหาผลประโยชน์ตาม (1) ของแต่ละอาคารให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีของกองทุน  

(3)   ในการด าเนินการตาม (1) หากกองทุนมีรายได้น้อยกว่าที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื่นน าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไดจ้ากการลงทนุไปจัดหาผลประโยชน์ หรือ
จ าหน่ายอสังหารมิทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์ังกลา่ว หรือเลิกกองทุน ท้ังนี้ ภายใน 60 
วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุน และแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้ด าเนินการดังกลา่วแล้วเสร็จ 

 
ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังกอ่สร้างไม่แลว้เสร็จ บริษัทจัดการอาจด าเนินการใหก้ารก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์นั้นแล้วเสร็จก่อนการจดัหาผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
 

4.1.16 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาจากการลงทุนให้เกิดรายได้ประจ าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของกองทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี เว้นแต่ใ นกรณี
ดังต่อไปนี ้  
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีแรกและรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายของปีที่ส้ินอายุโครงการ  

หรือ 
(2) เมื่อได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.1.17 อสังหาริมทรัพย์ประเภทส่ิงก่อสร้างที่กองทุนสามารถซื้อ เช่า หรือได้สิทธิ ได้แก่ 
(1)   อาคารส านักงาน 
(2)   อาคารศูนย์การค้า 
(3)   อาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม 
(4)   อาคารโกดังสินค้า 
(5)   อาคารที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิสอะพาร์ตเมนท์ (service apartment) อาคารห้องชุดพักอาศัย อาคาร

หอพัก และบ้านพักอาศัย เป็นต้น 
(6)   อาคารโรงแรม  
(7) อาคารศูนย์ประชุมหรือศูนย์นิทรรศการ  
(8) ส่ิงก่อสร้างอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเพิ่มเติมและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้

บริษัทจัดการทราบ 
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4.2 กำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุน 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่งดังต่อไปนี้ เพื่อบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนได ้ 
(1) พันธบัตรรัฐบาล 
(2) ตั๋วเงินคลัง 
(3)   พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่สถาบันสินเชือ่เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกจิ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึ้นเป็นผู้ออก 
(4)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(5)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็นบตัรเงินฝากที่มีการจา่ยผลตอบแทนหรือ

การช าระเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนการลงทุน 
(6)   ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

หลักทรัพย์ หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน ท้ังนี้ หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงินที่มกีารจ่าย
ผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอ้างองิกับตวัแปร  ต้องได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานกอ่นการ
ลงทุน 

(7)   หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอื่น     
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหารมิทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)    ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศที่จัดตัง้ขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
(10) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ท้ังนี้ ในกรณีท่ี

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสินคา้หรือตัวแปรอื่นใดที่มใิช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปล่ียนเงิน อัตราดอกเบี้ย 
ดัชนีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานด้วย  
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(11)  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มใิช่อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ(11) ท่ีนิติบุคคลใดนติิบุคคลหน่ึงเป็นผู้ออก      
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย ผู้ค้ าประกัน หรือผู้รับฝากเงิน ต้องมีมูลคา่รวมกันทั้งสิ้น
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแตใ่นช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
ก. ภายใน 30 วันนับแตว่ันจดทะเบยีนกองทุนรวม 
ข. ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจา่ยเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค. ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันครบก าหนดอายุโครงการหรือวันเลกิกองทุนรวม 

การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง มใิห้นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกันโดยต้องเป็นการรับอาวัล
แบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจ านวนอย่างไม่มี
เงื่อนไข 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
กองทุนมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยกองทุนจะด าเนินการต่าง ๆ เท่าที่ไม่เป็นการ
ขัดต่อข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งอาจ
รวมถึงปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เ ช่าพื้นที่
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้เช่าช่วงเพื่อน าทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ รวมถึงการด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของทรัพย์สินตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แต่ต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่กฎหมายส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 
5. ข้อก ำหนด นโยบำยและวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
5.1 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบ
ทานการประเมินคา่อสังหารมิทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
(2)  ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวดว้ยก็ได้ 
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การจา่ยเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมี
มูลค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และ
ให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

ส าหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 

5.2 วิธีกำรจ่ำยเงินปันผล 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน    
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.1 

 
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจา่ยเงนิปันผล วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตรา

เงินปันผลโดย 

(ก) ส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน      
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล 

(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

 
(3) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีปิดสมุด

ทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล 
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(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่ง
ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบค าส่ังจองซื้อหน่วยลงทุน หรือน าเงินฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงนิท่ีเกดิขึ้นและภาระความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) 
โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจ านวนเงินท่ีส่งให้ 

 
6. หลักเกณฑ์และข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ1 –4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
กองทุนรวมมีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด รวมทั้งที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม  โดยบุคคลใดๆ รวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันจะสามารถถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ไม่เกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
6.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
 
(ก) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้
 1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทั่วไป 
 2.  นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 3. บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านกังานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 
(ข) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการ

จัดจ าหน่ายหนว่ยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ในส่วนท่ีเกินหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

6.2 เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
6.3 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
บุคคลกลุ่มเดียวกัน ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้า
ท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
6.4 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากปรากฏว่าบุคคล
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ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินอัตราส่วนดังกล่าว ไม่ว่าจากการที่บริษัทจัดการตรวจสอบหรือ
ด าเนินการให้มีการตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 
         6.4.1 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนว่ยลงทุนเกินกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  
(1)  รายงานต่อส านกังานภายในห้าวันท าการนับแตว่ันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรู้หรือ ควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว  
(2)  ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมใน
จ านวนเสียงในการขอมต ิ
(3)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
(4)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
         6.4.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 6.1 (ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่ อไปนี้ ในช่วง
ระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุน 
(1)  รายงานต่อส านกังานภายในห้าวันท าการนับแตว่ันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรู้หรือควรรู้ถึงเหตดุังกล่าว 
(2)  ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมนับคะแนนเสียงของบุคคลดงักล่าว
ได้เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
(3)  จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

6.4.3 ภายใต้บังคับข้อ 6.4.1 และข้อ 6.4.2 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่ามีบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1)  รายงานต่อส านกังานภายในห้าวันท าการนับแตว่ันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรู้หรือควรรู้ถึงเหตดุังกล่าว  
(2)  ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจ านวน
เสียงในการขอมติ   
(3)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด   
(4)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
6.5 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้
โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว่า
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บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามข้อ 6.4 โดยอนุโลม 
6.6 เงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามข้อ 6.4.1 (3)   ข้อ 6.4.3 (3)  ข้อ 6.5  บริษัทจดัการจะ
จัดท าบัญชี และแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม  
6.7  ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลง
กับบคุคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใด ที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุนรวม 
นอกจากนี ้ เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้  ดังนั้น กองทุนจงึต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้
ลงทุนต่างด้าวถือหนว่ยลงทุนรวมกันไม่เกิน 49% ของจ านวนหนว่ยลงทุนท้ังหมด 
(1)  ลงทุนเพื่อให้ไดม้าซึง่สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
(2)  ลงทุนเพื่อให้ไดม้าซึง่กรรมสิทธิ์ในอาคารชดุ  ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมลงทรุวมกับพื้นท่ีห้อง
ชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยูก่่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชดุ
ทั้งหมดในอาคารชดุนั้น 
 

7. กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน  
 

ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
 

8. กำรโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับ
ช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 –4 
ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือ
จ าหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

กองทุนรวมไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามข้อ 6 และหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 8.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนส าหรับกรณีที่มีใบหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแสดงใบหน่วยลงทุนที่มีลายเซ็นสลักหลังทั้งของผู้
โอนและผู้รับโอนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนก าหนด การโอนหน่วย
ลงทุนจะมีผลใช้กล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้โดยสมบูรณ์และให้ถอืว่าได้รับการรับรองจากนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน  

 8.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุโดย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 
ตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดก าหนด 

 
9. กำรรับช ำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น 

 
หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 
9.1 ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการต้องได้รับความ   
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุน    รวมกัน
เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล  ผลประโยชน์ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 
9.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะด าเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ ดังนี้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และใน
ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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10. คณะกรรมกำรลงทุนของกองทุน 
กองทุนอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด  เพื่อท าหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนในอนาคต องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

  
10.1 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้  
1. กรรมการซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนาม

ของกองทุนรวม ในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ จ านวนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2. กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทจัดการก าหนด คือมี
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้คณะกรรมการลงทุนมีตัวแทนของบริษัทจดัการซึ่งได้รับความเห็นชอบ
เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด  
 
ทั้งนี้ กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามที่
บริษัทจัดการก าหนด 
 
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการลงทุน
ได้อีก  

 
ทั้งนี้ ถ้าต าแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเข้าด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการท่ีว่างลงได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยให้กรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขึ้นใหม่ดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการลงทุน ผู้
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาด ารงต าแหน่งแทนที่ 
 

10.2 รูปแบบกำรตัดสินใจ 
(1) การเรียกประชุม  
 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน

เพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญ
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ประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานท่ี และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จ าเป็นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีการส่ง
หนังสือเชิญประชุม หากกรรมการได้เข้าร่วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละ
สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุม  

(2)  ก าหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทุน  
คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดย
กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเวียนให้คณะกรรมการ
ลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดังกล่าว ท้ังนี้ จะแยกลงชื่อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรือลงชื่อ
ร่วมกันในต้นฉบับเดียวกันก็ได้  

(4)  องค์ประชมุ  
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
เกินกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมด และต้องมีตัวแทนจากบริษัทจัดการทุกครั้งจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลักษณะการนั่งประชุมร่วมกัน หรือการประชุม
ทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้  

(5)  มติของที่ประชุม  
กรณีจัดให้มีการประชุม  
ในการพิจารณาลงมตใิดๆ จะต้องได้รับมติเสียงขา้งมากซึ่งคิดจากจ านวนคณะกรรมการลงทุนที่
เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด  
 
กรณีไม่จัดให้มีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมติ
ดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดส่งมติที่ได้ลงนามแล้วมายังบริษัท
จัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากส าเนามติที่ลงลายมือชื่อโดย
กรรมการซึ่งส่งทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที่
น าส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้องน าส่งต้นฉบับของมติให้บริษัทจัดการต่อไป เพื่อบริษัท
จัดการจะเก็บรักษาต้นฉบับของมติที่ได้รับมาไว้เป็นหลักฐานที่บริษัทจัดการ  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
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การลงมติใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการ  ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

(6) ประธานท่ีประชุม  

ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการท าหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอ านาจและหน้าที่ในการ
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

(7)  รายงานการประชุม  
บริษัทจัดการจะต้องท ารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง
และเก็บรักษาไว้ที่บรษิัทจัดการ รวมทั้งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทจัดการในวันและเวลาท าการของบริษัทจดัการ  
 

10.3 อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรลงทุนของกองทนุรวม 

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
กองทุนรวม ดังนี้  

(1)  พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ  เช่า  เช่าช่วง  ให้ เช่า  จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   

(2)  คณะกรรมการลงทุนทุกทา่นจะตอ้งเก็บรักษาข้อมูลจากการประชมุเป็นความลับ และไม่น าไป
เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นท่ีมใิช่ประโยชน์ของกองทุน เว้น
แต่จะมกีฎหมายก าหนดโดยชดัแจ้งใหเ้ปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีได้ถูกเปิดเผยให้
ผู้ลงทุนทั่วไปทราบแล้ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้ว
และที่จะมีขึ้นในภายหน้า  

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้ว
และจะมีขึ้นในภายหน้า 

  ส าหรับการพิจารณาด าเนินการตามข้อ (1) หากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถ
หาข้อยุติ หรือไม่สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการลงทุนเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาลงมติ 
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11. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขกำรเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

 
11.1  ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 
หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอไป 

 
11.2  เงื่อนไขกำรเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
11.2.1 เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไวในโครงการหรือเมื่อผู้ช าระบัญชีไดจดทะเบียนเลิก

กองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
11.2.2 เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ก่อนวันที่มีผลเป็นการเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
11.2.3 มีค าส่ังศาลให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ล้มละลาย 
 
11.2.4 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ตกลงไว้ไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขใดๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์  ในกรณีที่ผูดูแลผลประ     โยชนเปนผู
ปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่ก าหนดไวในสัญญาไม่วาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล
ออยางรายแรงก็ตามผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุน รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข
องกับการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนดวย และในกรณีท่ีบริษัทจัดการเป็นผูปฏิบัติผิดสัญญา 
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หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ไมวาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออย่างรายแรงก็ตาม บริษัทจัดการตองรับผิดชอบตอคาใชจ่ายและ/หรือความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผูดูแลผลประโยชนใหแกผูดูแลผลประโยชนดวย 

 
11.2.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. 

หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไข
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ ค าส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน 

 
11.2.6 ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า  

กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกร้อง
ให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ และส่ังใหบริษัทจัดการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน์รายใหมขึ้น
ในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุน บริษัทจัดการจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

 
11.2.7 ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุน และที่ได้มีการแกไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยบริษัทจัดการแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไข
เสร็จส้ิน ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดย
พลัน เวนแตส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะส่ังการเปนอยางอื่น และผูดูแลผลประโยชนจะตองท า
หนาที่ในการเปนผูดูแลผลประโยชนจนกระทั่งการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ใน
ระหวางการจัดหาผูดูแลผลประโยชนรายใหม ผูดูแลผลประโยชนยังคงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตรา
ค่าธรรมเนียมเดิมจนกวาการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จส้ินและสามารถปฏิบัติหนาที่ดัง
กลาวได้ 
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11.2.8 ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เองโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ทันที โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบต่อค่าใชจ่ายและความเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทจัดการ 
และ/หรือกองทุน รวมถึงค่าใชจายที่เกดิจากการท่ีบริษัทจดัการต้องติดต่อและ/หรือจัดหาบุคคลอื่นให้มา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดมีขึ้นกับบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนดวย 

 
11.2.9 เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุน  

(1) เพือ่เลิกกิจการหรือเพื่อการอืน่ใดที่คลายคลึงกัน หรือ  

(2) เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ ประนอมหน้ี หรือผ่อนผันการช าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชี หรือเลิกกจิการ 
ภายใตก้ฎหมายปัจจุบัน หรือในอนาคตหรือตามข้อบงัคับต่าง ๆ  

 
11.2.10 เมื่อหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 

หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการท่ัวไป 
เมื่อสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนถึงวันที่เลิกสัญญานั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถน า
ค่าเสียหายมาหักออกจากค่าตอบแทนได้ส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด 
 
การระงับของสัญญาเหล่านี้จะไม่มีผลต่อค าส่ังหรือการซื้อขายใด ๆ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือ 
ต่อสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว 
 
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก าหนดให้กองทุนรวมต้องมี 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้น  ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 11.2 ผู้ดูแล           
ผลประโยชน์นั้นจะต้องท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น        
เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่       
จะเสร็จส้ิน และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าที่ได้ทันที หรือปฏิบัติตามค าส่ังของ          
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ในกรณีที่สัญญาแตงตั้ง            
ผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลงเนื่องจากผูดูแลผลประโยชนบอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการยังไม
สามารถหาผูดูแลผลประโยชนรายใหมมารับมอบงานไดภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกลาว ผูดูแลผลประ
โยชนยังตองปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตอไปจนกว่าจะมีการแตงตั้ง                      
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ผูดูแลผลประโยชนรายใหม โดยผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
จากกองทุนตามสัดสวนของระยะเวลาที่ผูดูแลผลประโยชนนั้นไดปฏิบัติหนาที่จนถงึวันท่ีผูดูแลผลประโย
ชนไดส้ินสุดการท าหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งคาใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจมีเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประ    โยชน นับตั้งแตวัน
ส้ินสุดสัญญาเปนต้นไป จนกวาบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมและผูดูแลผลประโย
ชนรายใหม่สามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได 

 
ในกรณีการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวบรวมและโอนทรัพยสิน
ทั้งหมด และเอกสารหลักฐานของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนที่มาแทน หรือด าเนินการอยางอื่น
ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่จ า   เป
นเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอยภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่
การเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง 

 
11.3   สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน 

ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะท าการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน ได้แก่โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเชา 
สัญญาจ านอง หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นเอกสารส าคัญไวที่ส านกังานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ 
เวนแต่การเก็บทรัพยสินท่ีโดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได้ 

 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
 
และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และ/หรือ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและ
เอกสารส าคัญของกองทุนไว้ที่ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ 
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12. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  : นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนนุตร์  หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ที่อยู่  : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
  100/72, ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี  
  ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท์ : 0-2645-0109   
โทรสำร  : 0-2645-0110 

 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญช ีเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

13. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 

ที่อยู ่ :    ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮมิ เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
        กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์  : 0-2636-1800     

โทรสำร   : 0-2636-1820 
 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่าง
ด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 6  รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลท าให้กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดด้วย 
 

14. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย  

ชื่อ  : บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ที่อยู ่ :    ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮมิ เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

        กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์  : 0-2636-1800     

โทรสำร   : 0-2636-1820 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายนอกเหนือจากนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนก่อนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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15. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน  
 
ชื่อ  : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ :    3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท์  0-2299-3144     
 โทรสาร   0-2299-2979 

 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย  
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน  โดยผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก่อนแล้ว 
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16. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 
 
ชื่อ  : บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากัด 
ที่อยู่  :    177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ยูนติ 2  

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2634-8500 
และ 
ชื่อ  :     บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด 
ที่อยู่  :     เลขที่ 11 ชั้น 19 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ถนนสาทรใต้  

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2652-6355  
   
บริษั ทจั ดการจะแต่ งตั้ งบริษั ทประ เมินค่ าทรัพย์ สินที่ อยู่ ใ นบัญชี ร ายชื่ อที่ ได้ รั บความ เห็นชอบจาก  
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทุนได้ ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้ง   
 

17. ที่ปรึกษำของกองทุน 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เช่า หรือหาประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ หรือผู้เชี่ยวชาญ
สาขาใดๆ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งการแต่งตั้งที่
ปรึกษาของกองทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีแต่งตั้งที่ปรึกษา 
 
กรณีที่มีการถอดถอนหรือเลิกสัญญากับท่ีปรึกษา บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานการถอดถอนหรือเลิกสัญญา
ดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการถอดถอน หรือเลิกสัญญา 
 
17.1  ที่ปรึกษาของกองทุนซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ จ าหนาย โอน รับ

โอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล
าวเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน  ซึ่งบริษัทจัดการอาจท าการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษากองทุน แต่ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองไมมีส่วนรวม
ในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือมี ส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน 
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17.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ งมีหนาที่ ใหค าปรึกษาหรือค าแนะน าแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ ง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินของ
กองทุน โดยที่บุคคลดังกล่าวจะตองมีหนาที่คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย 
และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของก าหนด 

17.3    ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหค าปรึกษาหรือค าแนะน าแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน หรือ 
การจัดการกองทุน เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

 ทั้งนี้ ท่ีปรึกษากฎหมายของกองทุน ได้แก่ 

ชื่อ  : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากดั 

ที่อยู่  :  ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 
 93/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

18. ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำม)ี 
 

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายราย ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
จัดการและดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนหรือมีไว้  ทั้งนี้  ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย จะตองเปนผู้ที่มีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพยในสวนท่ีไดรับมอบหมาย และมีบุคลากร
ที่มีความรูและประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพยมาแลวไมนอยกวา 3 ปี หรือตามคุณสมบัติที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม โดยกองทุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้น โดย
เมื่อมีการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งการแต่งตั้งพรอมทั้งค ารับรองว่าบุคคลดัง  
กลาวมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผู
บริหารอสังหาริมทรัพย 

 

เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะท าการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว  เมื่อมีการถอดถอน หรือเลิกสัญญากับผูบริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานการ
แต่งตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน 
นับแตวันท่ีถอดถอนหรือเลิกสัญญาดังกลาว 
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19. กำรเสนอขำยหนว่ยลงทุน 

19.1.  วิธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน และวันเวลำท ำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุน  

19.1.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ ใบจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดการ
การจัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหนังสือชี้ชวน  

19.1.2  วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ ..... ถึง ..... ในเวลาท าการของ
บริษัทจัดการ หรือตามเวลาที่ผู้สนับสนุนการขายอื่นก าหนด 

19.2.  วิธีกำรจองซื้อหนว่ยลงทุน  

19.2.1  การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน  

 ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย 

19.2.2  วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหน่วยลงทุน  

(1) ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังนี้ 

(1) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
ให้แก่ ผู้จองซื้ อพิ เศษ  เจ้ าของ  ผู้ ให้ เช่ า  ผู้ โอนสิทธิการเช่ าหรือ ผู้ ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามที่ได้มีการระบุชื่อ
หรือลักษณะไว้ในโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผู้จอง
ซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะน าหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดมาเสนอ
ขายให้กับผู้จองซื้อทั่วไป 

(2) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปนี้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 20.1  
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จ านวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รับไว้ตามสัญญารับประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ให้นับรวมเป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปตามวรรคข้างต้น 

 
ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน ให้น าหลักเกณฑ์
การจัดสรรหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
สิทธิดังกล่าวด้วย  

 
วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน    

(1)  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี) ได้ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวน โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

(2) ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อให้แก่บริษัท
จัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายพร้อมทั้งกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยที่จะต้องยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดให้ครบถ้วน  

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเอง  

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการออก
หลักฐานการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ 
ผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนอย่างไรตามวิธีการที่ก าหนดไว้วิธีใดวิธี
หน่ึง ดังนี้ 

 (ก)  ออกใบหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ 

(ข)  ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะน า
หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้นๆ   
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19.3 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือ ผู้สนับสนุนการขายยอมรับ หากเป็นการช าระด้วยเช็คผู้จองซื้อ
จะต้องลงวันที่ในเช็คตามวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือตัวแทนจ าหน่ายเปิดไว้เพื่อการรับช าระ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน  

 กรณีการช าระเงินค่าจองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ้นสุดลง  

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายได้รับใบจองซื้อหน่วย
ลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย หรือตัวแทนจะออกหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็น
หลักฐาน  

(3)  ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคารซึ่ง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนท าการจองซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

 ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื้อรายนั้น  

 ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
จองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อรายนั้น  

(4)  ในการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ด้วยเงินจนเต็มมูลค่าตามจ านวนที่จองซื้อ จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  

(5) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวน แล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณี  

 

(6) บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับเป็นค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าว
ทั้งหมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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19.4 กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หนว่ยลงทุน 
 

 บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 
(1) กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจาก

กรณีตาม (2)  
      

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน   

 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก

สาเหตุใดสาเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(2.1) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปได้ไม่ถึง 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

(2.2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ไม่ถึง 250 ราย 

(2.3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลคา่นอ้ยกวา่ 500 ล้านบาท 

(2.4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ระบุไวใ้นข้อ 20.1 

(2.5) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือสิทธิการเชา่
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ 

 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั นนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืน        
พร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ            
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 14            
วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
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ละ 7.5 ต่อปี โดยเริ่มนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือส่ังการเป็นอย่างอื่น  
 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วตามข้อ (2) ข้างต้น ให้ใช้ราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

 
19.5 กำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะยื่นค าขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน  
 
ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่ง
จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ัง
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 –4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
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20. วิธีกำรจดัสรรหนว่ยลงทุน 

20.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้บุคคลใดหรือกล่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด เว้นแต่ผู้จองซื้อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2550 รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้
บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรือวัด เป็น
ต้น 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 
20.2 บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อน้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ที่จองซื้อ
และได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในใบจอง
ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(1.1.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกล่มบุคคลเดียวกันตามจ านวนที่จองซื้อ 
แต่ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวทุกรายรวมกันจะไม่เกิน 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมด 

(1.2) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ทั่วไป  

(1.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามมูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อมากกว่า 1 บัญชี  บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 

(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1.2.1) โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวน
ทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) หรือตามจ านวนที่จองซื้อไว้แล้วแต่ยอดใดจะ
ต่ ากว่าให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจัดสรรวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย   
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(1.2.3) ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (1.2.2) ทุกรายได้ 
บริษัทจัดการจะใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้กับผู้จองซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ 

(1.2.4) ในกรณีท่ีมีผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตามมูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
โดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จอง
ซื้อที่ได้รับเลือกจากการสุ่มรายชื่อตามมูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(1.3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซื้อ หรือตามจ านวนที่ได้รับการ
จัดสรร โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินใน
กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

(2)  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(2.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ 

(2.2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หรือไม่ครบถ้วน 

(2.3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(2.4)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ 2.4.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2.4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  2.4.3)หน่วยงาน
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 2.4.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับ
ข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว   2.4.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 2.4.1 – 2.4.4 

(3)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ
จัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการจองซื้อหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน /ใบก ากับภาษี 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน
ท าการ นับแต่วันท าการถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหน่วยลงทุน 
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21. กำรเพิ่มเงินทุนและกำรลดเงินทุนของกองทุน 
21.1 กำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี และมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
  

ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)   ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จ านวน
หน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวม 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง  โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว  ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมา
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ารายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  ทั้งนี้ 
จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

(2)   ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกนิกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหน่ึง (1)  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้มิได้ 

(ก)  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เช่า หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม 

(ข) เจ้าของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า  หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม  
ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะใช้หาประโยชน์ 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง  ในกรณีท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม ในเรื่องที่ขอมติ 
(จ) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ 

(ง)  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมบางราย  หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคัดค้านรวมกันเกินร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ห้ามมิให้บริษัทจัดการด าเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกล่าว 
  

(3)   บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือท่ีมีถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 

 

(4)    เมื่อบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1)  และข้อ (2) แล้ว ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
ก. ขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบุข้อมูลตามข้อ (3) รวมทั้ง

จัดส่งร่างโครงการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม และร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
ให้ส านักงานพิจารณา 

 ข.     เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  1)  เสนอขายหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ โดยต้องจัดส่ง แจกจา่ย หรือจดัให้มีหนังสือชี้ชวนที่มี   

              สาระส าคัญไม่ตา่งจากฉบับร่างที่ผ่านการเห็นชอบจากส านักงานให้แก่ผู้ลงทุน 
   2)  จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน  

               เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก

ส านักงานตามวรรคหนึง่ ให้การให้ความเห็นชอบให้เพิม่เงินทุนจดทะเบียนนั้นส้ินสุดลง 
 (5) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนตามประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และวิธีการจดทะเบียน 

กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และในกรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนเป็นใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ร้องขอ 
ซึ่งใบหน่วยลงทุนจะต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

21.2 กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเพื่อกำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
บริษัทจัดการ จะด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนตามแนวทางที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังการจัดสรรต้องเป็นไปตามข้อ 6 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) หากบริษัทจัดการยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งเรื่องข้างต้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
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(2) หากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัท
จัดการจะลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดย
ค านวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลด
เงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

 
22.  กำรลดเงินทุนของกองทุน 

22.1  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคลอ่งส่วนเกินจากกรณีดงัต่อไปนี้  
(ก) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการ

ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สิน 
(ข) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จา่ยรอการตดับัญชีซึง่ทยอยตัดจา่ย 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนนิการลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้
(1)   ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เงินท่ีเฉล่ียคืนดังกลา่วมใิห้หักออกจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 
(2)   ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานภายในห้าวันท าการนับแตว่ันท่ี

ด าเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบทีจ่ัดไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนกิส์ของ
ส านักงาน 

(3)   จัดใหม้ีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทกุครั้งของกองทนุรวมไว้ใน 
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  เพื่อให้ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบได้  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอยีดอยา่งน้อยดังตอ่ไปน้ี 
(ก) เหตุแหง่การลดเงินทุนจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบยีนและจ านวนเงินทุนจดทะเบยีนต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครัง้ 
(ค) วันปิดสมุดทะเบียน และวันท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ถือหนว่ยลงทุน 

 

22.2  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียนเนื่องจาก
กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการจ าหน่ายอสังหารมิทรัพย์หรอืสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ บรษิัท
จัดการจะต้องได้รับมตอินุมัตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกึง่หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม รวมทั้งตอ้งปฏิบัติตามข้อ 22.1(1) ถงึ ข้อ 22.1(3) ด้วย 

 
22.3  บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

แต่ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ ให้บริษัทลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการลดจ านวน
หน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสัดส่วนของราคาที่
เสนอขายและเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้
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จองซื้อหน่วยลงทุน ประกาศก าหนดพร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยังไม่ไดม้กีารจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ให้บริษัทคืนเงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหนว่ยลงทุน ตามที่ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด 

 

23. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน 
 

23.1 รูปแบบของเอกสำรสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ใบหน่วยลงทุนและระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
 

23.2 เงื่อนไขกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมให้ถือเป็นหลักฐานท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณใีบหน่วยลงทุน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดให้แก่ผู้จองซื้อที่แสดงความจ านงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 

ในกรณีท่ีมีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความจ านงขอรับ
ใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุน
ฉบับเดิมของกองทุนรวม (ถ้ามี) และก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลิกเพิกถอน (ถ้ามี) ให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบ
หน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ 

 กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อผ่านนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ (Broker) หรือน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการเพื่อผู้จองซื้อนั้นที่มีอยู่กับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน  
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24. สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษำของกองทุน (ถ้ำมี) 
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำม)ี และบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 

 
24.1   สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร 

  24.1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์
การลงทุน และข้อจ ากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้รวมถึงข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ท่ีได้ท าขึ้น  

2)  สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือ เป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย 
หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

3)  สิทธิในการด าเนินการจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

3.1    สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรือส่ังการ  

 3.2   สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
มีการเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/
หรือส่ังการเป็นอย่างอื่น 

3.3  สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้  จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์  
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

4) สิทธิในการส่ังให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษา
ของกองทุนรวม แก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
และ/หรือท่ีปรึกษา เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ประกาศก าหนด  

5)  สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
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6)  สิทธิในการกระท าการหรือไม่กระท าการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด  

 

24.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการและบริหาร
กองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้  

1)      การบริหารกองทุนรวม  
1.1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและ   ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

1.2)   จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่าง
สัญญา และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

1.3)   จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดของโครงการที่เป็น
ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก)   ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการ

จัดส่งหนังสือชี้ชวนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่น้อยกว่า 1 วันท า
การก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชน 

(ข)   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายจัดส่งหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ 
ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้จัดการการ
จัดจ าหน่ายและของผู้สนับสนุนการขาย แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน  

(ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้
มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูล 
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 โครงการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 10 วันท าการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิก
กองทุนรวม 

(ง) จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งต้องมีค าเตือนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.4)  น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการ ซื้อ โอน เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย 
โอนสิทธิการเช่า และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่นท่ีลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย  

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

1.6)  จัดสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และเป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
ก าหนด 

1.7)  จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด  

1.8) จัดให้มีการประกันวินาศภัยอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ก าหนด 

1.9) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์   ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

1.10)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมเพื่อการประเมินค่า และ/หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในการเข้าตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ ง ผู้ ดูแล
ผลประโยชน ์
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1.11)  เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้อก าหนด 
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ท่ีระบุไว้ในโครงการ  

1.12)  กระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท า
ได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.13)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง 

1.14)  ด าเนินการเลิกกองทุนรวม ตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  

2)  การรับและจา่ยเงินของกองทุนรวม  

 จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการ  

3)  การแตง่ตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจดัการกองทุนรวม  

3.1)  จัดใหม้ีคณะกรรมการลงทุน  

3.2) แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อ
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.3)  แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายอื่นแทน ที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย
คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตามเงื่อนไขในการ
เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.4)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายอื่น ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
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3.5)  แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าก่อนที่จะลงทุน หรือจ าหน่วย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งตามระยะเวลาที่ส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือ
การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.6)  แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.7) แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนรวม 
ทั้งนี้  ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

3.8)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.9) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและหน้าที่อื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จส้ิน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม 
ทั้งนี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.10)  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิ
เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้จัดท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแล
รักษาความสะอาดสถานท่ี ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

4)  การด าเนินการอื่นๆ  

4.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น
กองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

4.2) ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกท าลาย  
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4.4)  ด าเนินการแยกบัญชีและจัดเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ
บริษัทจัดการและน าทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ 
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต เว้นแต่โดยสภาพของทรัพย์สินนั้นไม่สามารถกระท าได้ 

4.5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

4.6) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

4.7) ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์  

4.8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นอันมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ ภายหลังจากวันที่ค านวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 4.7)  

4.9) จัดท างบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน   

4.10) จัดท ารายงานของกองทุนรวมที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทุกส้ินปี
การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีการเงิน 

4.11) จัดส่งส าเนารายงานการประเมินค่า พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานการประเมินค่า เว้นแต่กรณีรายงานการสอบทานการประเมินค่าที่จัดให้มีขึ้น
ตามข้อ 28.3 ให้ส่งรายงานดังกล่าวให้เฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4.12)  จัดส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  
(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหารมิทรัพย์  และสัญญาซื้อ เชา่ 

รับโอนสิทธิการเช่า  หรือให้สิทธใินอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
(2)   สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์
 บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันท่ีเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  
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4.13) จัดส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และส าเนาสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี)ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรกของกองทุนรวมซึ่งมีการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4.14) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ ส่ังให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิเช่น ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดท ารายงานต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
ลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ แต่ทั้งนี้บริษัท
จัดการไม่ต้องรับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ซึ่งเตรียมโดย
บุคคลดังกล่าว อีกทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการต่างๆ ของบุคคลดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี หากบริษัทจัดการทราบถึงความผิดพลาดของรายงานต่างๆ และหรือการกระท าที่
ผิดพลาดโดยบุคคลดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้บุคคลนั้นๆ ท าการแก้ไขให้
ถูกต้องโดยพลัน 

4.15) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการลงทุน หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือจ าหน่าย อสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระส าคัญตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็น
สาระส าคัญตามวรรคก่อน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันท าการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

4.16) เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือการประเมินค่าทรัพย์สิน
และการสอบถามการประเมินค่าทรัพย์สินโดยมีรายละเอียดข้อมูลตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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4.17) ด าเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีกองทุนรวมเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์และด าเนินการให้มีการตรวจ
ตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้นครั้งต่อ ๆ ไปทุก 1 ปีนับแต่วันท่ีด าเนินการตรวจตราครั้งก่อน
แล้วเสร็จ 

การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการด าเนินการให้มีการ
บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินการตรวจตรา และให้ส่งส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ีท าบันทึกแล้วเสร็จ 

หากบริษัทจัดการตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า อสังหาริมทรัพย์ช ารุด
บกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ ให้บริษัทด าเนินการให้มีการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์นั้นให้อยู่
ในสภาพท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ได้โดยเร็ว 

4.18) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มี
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

4.19) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะ
จัดท ารายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลงทุน
จนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และเปิดเผยความคืบหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจัดการ 

4.20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่                                                                                                                   หน้า 85        
  

24.1.3 เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1) เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้เปล่ียนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้ง
บริษัทจัดการรายใหม่ขึน้ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นวัน
ส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการตามมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ 
ค าส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการ
เพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้ง
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไปเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  

 
3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธกีารในการจัดการ การด าเนินการ การบริหารจดัการ

กองทุนรวม หรือมกีารเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหนว่ย หรือ กรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัท
จัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ที่ใน
การจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตอ้งแจ้งต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
ก่อนวันที่ใหม้ีผลเป็นการส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบรษิัทจัดการ 
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ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพยก์ าหนดให้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะด าเนินการขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวก่อน โดยหากเป็นกรณีการเปล่ียนตวับริษัทจดัการตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 1) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมีการแตง่ตั้งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกลา่วจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปล่ียนบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบรษิัท
จัดการรายใหม่ได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หรือหากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ท าการบอกกล่าวการลาออกจาก
การเป็นบริษัทจัดการตามข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนี้  บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องจดัหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายภายในระยะเวลาไม่เกินกวา่ 
180 วัน เพื่อเสนอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีมตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้เป็นบริษัทจัดการ หากผู้ที่บรษิัท
จัดการเสนอชื่อไม่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหา
บริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันท่ีครบก าหนดระยะเวลา 180 วัน
แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้เปล่ียนบริษัทจัดการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเป็นการ
ส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2) และข้อ 3) บริษัทจัดการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยจะค านวณค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของ
ระยะเวลาตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทจัดการ 

 
 
24.2  สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

24.2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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24.2.2 หน้ำที่ของผู้ดูแลผลประโยชน ์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีท าขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันท่ีท าไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ จนก่อให้เกิดความ เสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหน้าที่ตามมาตรา 125 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยละเอียด และส่งให้ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว 

(3) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดใีห้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีข่องตนหรือฟ้องร้องเรยีกคา่สินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับ
ค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายที่ เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเริ่มด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ ผู้ดู แลผลประโยชน์พบว่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมช ารุดบกพร่องอย่างเป็นนัยส าคัญ 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ 

(8) ตรวจสอบการซื้อ เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 
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(9) จัดท าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้ รวมทั้งจัดท าบัญชี 
แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้ 
กับบัญชีทรัพย์สินของตนเอง 

(10) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ ได้
ค านวณไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการ ค านวณ และ ประกาศ
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น 
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ และกฎหมายหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูล จากรายงาน ที่บริษัท
จัดการจัดท าและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรือที่บริษัทจัดการได้รับจาก ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบ การค านวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้  

(11) ให้ความเห็นเกีย่วกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

24.3 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำของกองทุน (ถ้ำม)ี 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง  
ที่ปรึกษาของกองทุน (ถ้ามี) ซึ่งกองทุนและที่ปรึกษาของกองทุนจะได้เข้าท าในอนาคต 

 

24.4 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำม)ี 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งกองทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้เข้าท าในอนาคต 
 

24.5 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนและบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจะได้เข้าท าในอนาคต 
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25. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน 
 

25.1 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

-  ในการเสนอขายครั้งแรก       :   ไม่มี 
              -  ในการเพิม่ทุน                      :   ไม่มี 
(2) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริงโดยตัดจ่ายจากจ านวนเงินที่โอนเข้า

บัญชีนั้นๆ 
(3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่โอน (ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
(4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
(5)  ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : ไม่มี 
(6) อื่น ๆ :  ไม่มี 
 

25.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุน 

25.2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี 

บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณ ของกองทุนรวมที่ค านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

25.2.2 ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของ 
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณ ของกองทุนรวมที่ค านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมจะคิดเป็นครั้งๆ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณของกองทุนรวมที่
ค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นต้น 
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 25.2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์  และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณ ของกองทุนรวมที่ค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

25.2.4 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำของกองทุน (ถ้ำมี) 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาของกองทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนจะเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทจัดการและที่ปรึกษาของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 
3.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณ ของกองทุนรวมที่ค านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

25.2.5 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย กำรจัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย และ/หรือกำรสนับสนุนกำร
ขำยหน่วยลงทุน 
ในการเสนอขายครั้งแรก กองทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนให้แก่บริษัทจัดการในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.25 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
ของจ านวนเงินเท่าที่ได้จ าหน่ายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป โดยจะไม่รวมส่วนที่ได้มีการ
จ าหน่ายและจัดสรรให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกัน ทั้งนี้ การช าระเงินให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนรายต่างๆ (ถ้ามี) จะเป็นไปตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด  

ในการเสนอขายครั้งต่อไป ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การ
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจ านวนเงินที่จ าหน่าย (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 

 

25.2.6 คำใชจำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ และสงเสริมกำรขำย 
(1)  ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก: ไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย

มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออ่ืนๆ ณ วันท่ีค านวณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดท านองเดียวกัน)  

(2)  ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในภายหลัง หรือต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับหน่วย ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณ ณ วันส้ินปีบัญชีก่อนหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
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25.2.7 อื่นๆ ระบุ 
(1) ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนรวม : 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยของผู้สอบบัญชี จะช าระตามอตัราทีก่ าหนดโดยบรษิัท

จัดการร่วมกับบุคคลดงักล่าว 
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ให้บรกิารอื่น ๆ รวมทั้งที่ปรึกษาอื่นๆ ได้แก่ คา่ที่ปรกึษากฎหมาย ค่า

ทนายความ จะช าระตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ดังกล่าว 

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชี จะช าระตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด
โดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน 

(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียม
บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน จะจ่ายตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน   

(6) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อ
รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน 
หรืออื่นๆ ณ วันที่ค านวณ 

(7) ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และค่าเบี้ยประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าใช้จ่าย

ในการจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ ค่า
จัดท าและจัดส่งสาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายอันเกีย่วเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
แก้ไขโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ก.ล.ต. เป็นต้น  

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
โรงเรือน ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน รวมถึงค่า
นายหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น 

(10) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการด าเนินการดังกล่าว  

(11) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

(12) ค่าใช้จ่ายในการจดัท าใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับ
ภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม รวมทั้งค่าจัดท า ค่าพิมพ์ ค่าแปล
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หนังสือชี้ชวน ค าขอจัดตั้งกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าพิมพ์  และการออกใบหน่วยลงทุน  
(14) ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่างๆ 

ตามที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและ  

รายงานประจ าปี ค่าแปลเอกสารดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งค่าจัดส่งเอกสารและจดหมายต่างๆ  เช่น รายงาน
ประจ าปี รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆ ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เรียกเก็บในกรณีการจัดท า
รายงานท่ีไม่สามารถท าขึ้นโดยง่ายจากระบบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(18) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ 
เช่า หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม 

(19) ค่าใช้จ่ ายในการก่อสร้าง เพิ่ม เติม เพื่ อให้ โครงการแล้ว เสร็จ  ( ในกรณี เป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น  
ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุง ค่าต่อเติม ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์  ค่านายหน้าในการจัดหาผู้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

(21) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามการ
บอกกล่าว หรือด าเนินคดีใดๆ เพื่อบังคับช าระหนี้หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 

(22) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ก่อขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อได้รับ
ค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(23) ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
(24) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินในกรณีที่มี

การลดทุน และ/หรือจ่ายเงินปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 

(25) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 
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(26) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการท าเชค็คืน
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ค่าโฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เรียกเก็บในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล เงินลดทุน และการแจกจ่าย
ทรัพย์สิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น  

(27) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีของ กองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(28) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการลงทุน ตามที่จ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน 
เฉพาะในกรณีท่ีจัดให้มีการประชุม หรือในจ านวนอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(29) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สมควรที่เกิดขึ้นแก่กองทุน หรือเกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการ
อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน  

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 

ในกรณีที่ในระหว่างเดือน กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลหรือลดเงินทุนบริษัทจัดการจะค านวณ
ค่ าธรรม เนี ยมตามข้ อ  25 .2.1,25 .2.2,25 .2.3 โดยค านวณตามมู ลค่ าทรัพย์ สินหรื อ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนสะสม แล้วแต่กรณี ในช่วงก่อนการเพิ่มหรือลดจ านวน
เงินกองทุนหรือจ่ายเงินปันผล และในช่วงหลังการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินกองทุนหรือจ่ายเงินปัน
ผล คิดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามจ านวนนั้น 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป หรือภายใน 3 วันท าการหลังจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายใน 5 วันท า
การหลังจากได้รับแจ้งหน้ี 

การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี แ ละ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท าการสุดท้ายของ
แต่ละเดือน เว้นแต่ในระหว่างเดือนที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม 
หรือจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของช่วงก่อนการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจ่ายเงินปันผล และ
ช่วงหลังการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามจ านวนวัน 
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ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่จ่ายจริง   

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจ านวนเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ หากได้ปฏิบัติดังนี ้

ส าหรับกรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายจากที่ได้
ระบุไว้ในโครงการ  

1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วัน โดย  
1.1 ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน  
1.2 ปิดประกาศในท่ีเปดิเผย ณ ที่ท าการทุกแหง่ของบรษิัทจัดการ รวมทั้ง ส านักงานใหญ่และ

ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย 

2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปล่ียนแปลง  

ทั้งนี้ กรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเกนิกว่าร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย บริษัทจัดการจะขอ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  
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26. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 
 

26.1 บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม โดยอย่างน้อย ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่
วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทั้งนี้ มูลค่าที่ค านวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ค านวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

26.2 การประกาศมูลค่าที่ค านวณได้ตามข้อ 26.1 บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 
และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์พร้อมทั้งการเปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาจากลงทุนด้วย 

26.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ค านวณตามข้อ 2 6.1 อันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวในการประกาศตามข้อ 26.2 ด้วยและหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง
จากวันท่ีมีการประกาศตามข้อ 26.2 แล้ว บริษัทจัดการจะประกาศเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพลัน 

26.4 ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะค านวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรืองานระบบ บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จาก

รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี (ทั้งนี้  กองทุน
รวมจะไม่รับรู้ค่าเส่ือมและค่าตดัจา่ยของเงนิลงทุนดังกล่าวในงบดุล และงบก าไรขาดทุนของกองทุนรวม 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวม)  เว้นแต่การค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี 

(2) ทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะก าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส าหรับการใช้ตวัเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ให้บรษิัทจัดการ
กองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1)   ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่งโดยใช้วธิีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล 
(2)   ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมหา้ต าแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล  และประกาศมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสีต่ าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที่ห้า
ทิ้ง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามวรรคหนึ่ง  ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมน าผลประโยชน์น้ัน
รวมเขา้เป็นทรัพย์สินของกองทุน                       

เงื่อนไขเพิ่มเติม : ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 26 
ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น  
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27. กำรจัดท ำรำยงำนให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

  27.1 รำยงำนของกองทุน 
 

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานของกองทุนทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีการเงินของกองทุนและ
ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีการเงินของกองทุน โดยรายงานดังกล่าว
จะมีรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 
(1) รายการแสดงทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนในหรือมี ไ ว้ โดยแยกตามประเภททรัพย์ สิน คื อ

อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ทั่วไป ตั๋วเงินทั่วไป ตั๋วแลกเงิน
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เงินฝาก บัตรเงิน
ฝากทั่วไป บัตรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัว
แปร เป็นต้น พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม พร้อม
อัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 

(2) รายละเอียดเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนทุกรายการโดยแยกตามรายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะ
ระบุสาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า
หรือได้สิทธิ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด รายได้
รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และภาระผูกพันต่างๆ เป็นต้น 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชีโดยระบุสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เช่น วันที่ท าการประเมินค่า 
ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

(ค) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า              
อสังหาริมทรัพย์ 

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชีซึ่งต้องระบุสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
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(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
ผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

(ข) รายละเอียดเกีย่วกับการประเมินค่าก่อนการจ าหน่ายอสังหารมิทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สินท้ัง 2 ราย เช่น วันท่ีท าการประเมินคา่ 
ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมนิค่า วิธีทีใ่ชใ้นการประเมินคา่ ชือ่บริษัทประเมินคา่
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

(ค) ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ าหน่าย 

(5) รายงานของบริษัทจัดการที่ แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว 

(6) งบดุล และงบก าไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

(7) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(8) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา 

(9) ข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(10) ชื่อและท่ีอยู่ของที่ปรึกษาและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนทุกราย (ถ้ามี) 

(11) รายการอื่นใดตามที่กฎหมายส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 
 
27.2 รำยงำนกำรซื้อ เช่ำ จ ำหน่ำย หรือโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุน 

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการซื้อ เช่า เช่าช่วง จ าหน่าย โอนหรือรับ
โอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อ เช่า จ าหน่าย โอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์และหรือสิทธิ
การเช่านั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันท่ีซื้อ เช่า หรือจ าหน่ายหรือโอน
สิทธิการเช่านั้น เพื่อให้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้  โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญตาม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท
จัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในวันท าการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า หรือจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
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27.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ที่ยังสร้ำงไม่เสร็จ 
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานความ
คืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้ว
เสร็จ และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ครบระยะเวลา 6 เดือน
ดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่                                                                                                                   หน้า 99        
  

28. กำรประเมินค่ำทรัพย์สินและกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน 
 

28.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 2 ราย เพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

(2) ก่อนที่จะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

28.2 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 1 ราย เพื่อประเมินค่าทรัพย์สิ นในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
(1) ทุก  2  ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่า เพื่ อ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า

อสังหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัท
จัดการได้รับแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
28.3 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 1 รายเพื่อท าการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 

ปีนับแต่วันท่ีมีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว 
 
28.4 ในการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า บริษัท

จัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง 
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29. รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีของกองทุน 
 

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี 

วันท่ีส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีครั้งแรก วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
 
 

30. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

30.1 สิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลก าไรใน
รูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบุไว้ในโครงการน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่
ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตาม
ข้อ 20 
 

30.2 สิทธิในกำรลงมติในกรณีต่ำงๆ  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนใน
เรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดๆ ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ  
 
(1)  กำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดกำร 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน หรือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 
โครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการน้ัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระท าตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดในโครงการน้ี 

 
(2)  กำรลงมติเกี่ยวกับกำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ตามวิธีการตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 21 
 

(3) กำรลงมติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำและอนุมัติ เงื่อนไข และรำยละเอียด ในกำรแต่งตั้งหรือ  
ถอดถอนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้ง
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเกี่ยวกับการพิจารณา และอนุมัติ เงื่อนไขและรายละเอียด ใน
การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31.3 
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(4) กำรลงมติเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดกำรกองทุนรวม หรือกำรแต่งตั้งหรือถอด
ถอนคณะกรรมกำรลงทุน หรือกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
กำรพัฒนำศักยภำพในทรัพย์สินที่ลงทุน หรือในกรณีที่มีกำรลงทุนในทรัพย์สินชิ้นใหม่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการกองทุนรวม หรือการ
แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการลงทุนหรือการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงการด าเนินการ
ก่อสร้าง การพัฒนาศักยภาพในทรัพย์สินที่ลงทุน หรือในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินชิ้นใหม่ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31.3 

 

30.3 สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบัญชี โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ระบุไว้ในโครงการน้ี  

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ช าระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเท่านั้น  
 

30.4 สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่ง
จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ัง
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 –4 
 
ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนน้ันเป็นการโอน
หรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหัวข้อ “การโอนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ
ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุนได้ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดๆ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

 

30.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ  

 
30.5.1 สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อมีกำรลดจ ำนวนเงินทุน 

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีสิทธิไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดจ านวนเงินทุนตามที่ระบุไวใน
โครงการ 
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30.5.2 สิทธิในกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 
 
 

30.6 ข้อสงวนสิทธิของบริษัทจัดกำร 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้ ในกรณีที่มติดังกล่าวหรือการด าเนินการใดๆ ตามมติของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /หรือจรรยาบรรณในการจัดการ
กองทุน หรือจะท าให้กองทุนได้รับความเสียหาย หรือเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือท าให้ 
หรืออาจท าให้กองทุนผิดสัญญาใดๆ ที่กองทุนมีกับบุคคลภายนอก     
 

31. กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร 

31.1  กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย หรือระเบียบหรือ
ค ำสั่ง  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการ
จัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการเปล่ียนแปลง แก้ไข ประกาศก าหนด 
เห็นชอบ ส่ังการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
31.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรกรณีอื่นๆ  

หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ไขเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม เป็นต้น โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 24 “สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์  ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และ ผู้บริหาร 
อสังหาริมทรัพย์” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 25 “ค่าธรรมเนียมและ    
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม เรื่อง
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ตัวแทน ท่ีปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) หลังจากนั้นต้องผ่านความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดย
การเวียนลงนามในมติที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

  
 ทั้งนี้ การด าเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /

หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 
 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันท่ีมีมติให้แก้ไข  
 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ (ภายใน 10 วันท าการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันที่ได้มีมติ
แก้ไข แล้วแต่กรณี 

  
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้สามารถกระท าได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto 
right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ที่ขัดต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือได้รับความเสียหาย หรือขัดต่อประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาของ
กองทุนรวม 
 

31.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มี
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ ในการด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1.  การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการกองทุนรวม หรือ การแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ    
ลงทุน หรือการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงการด าเนินการก่อสร้าง การพัฒนาศักยภาพ ใน
ทรัพย์สินท่ีลงทุน และในกรณีท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินชิ้นใหม่ ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ  ซึ่ งต้องได้รับมติ เ สียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา         
ประชุม หรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือ    
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษ ในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับรวมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ เป็น (1) จ านวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ 
(2) ฐานในการค านวณมติ 

2.  การพิจารณาและอนุมัติ  เงื่อนไขและรายละเอียด ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษ ในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับรวมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ เป็น (1) จ านวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ 
(2) ฐานในการค านวณมติ 

3.        บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียน
ลงนามในมติที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 
ทั้งนี้ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้
แก้ไข 

 
4.       บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน

ทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความ
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เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี 

 
 

32. กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุน 

กองทุนจะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  
 
32.1 จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ท้ังนี้ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีทราบเหตุดังกล่าว 
 
32.2 จ านวนเงินทุนจดทะเบียนลดลงต่ ากวา่ 500 ล้านบาท เมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดย

ให้เลิกกองทุนรวมภายในวันท าการถัดไป เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

 
32.3 บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการได้ 

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได้ โดยบริษัทได้ด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดย
ค านวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุน แล้ว 

 

32.4 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจาก 

(1) บริษัทจัดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.25/2552 (รวมทั้งที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน หรือ 

(2) บริษัทจัดการมีการเสนอขาย จ าหน่ายและจัดสรรหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของส านักงานในเรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป หรือผู้จองซื้อ
หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หรือข้อก าหนดของส านักงานในเรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน 

(3) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็น
หรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
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บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน  

(4) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประ โยชน์จากการ       
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ   หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ             

ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการไม่
สามารถชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐานได้ หรือ ชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้
เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนเป็นการจัดตั้งกองทุนที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปอย่าง
แท้จริง  หรือไม่สามารถท าการแก้ไข หรือด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อให้กองทุนมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง
ได้      

(5) กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 
 

32.5 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน 

 
32.6 เมื่อครบก าหนดอายุโครงการ (ถ้ามี) 

. 
เงื่อนไขเพิ่มเติมกำรเลิกโครงกำร 
เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุน เช่น กองทุนขาดสภาพคล่องและไม่
สามารถเพิ่มเงินทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการ กองทุนไม่สามารถด ารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นต้น 
 
 

33. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุน 

ในกรณีที่มีการก าหนดอายุโครงการของกองทุนรวม เมื่อจะเลิกกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนครบก าหนดอายุโครงการ โดยวิธีการเปิดเผยและให้โอกาสผู้ที่
ประสงค์จะรับโอนอสังหาริมทรัพย์อย่างเสมอภาคกัน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่อาจจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธี
ดังกล่าวได้ก่อน 6 เดือนก่อนครบก าหนดอายุโครงการหรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่าราคาที่จะได้จากการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีดังกล่าวไม่เหมาะสม บริษัทจะขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อด าเนินการ
จ าหน่ายโดยวิธีอื่น  
 
ทั้งนี้ เมื่อเลิกกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เห็นชอบเป็น 
ผู้ช าระบัญชีเพื่อท าหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ช าระภาระหนี้สินของกองทุน รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
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ทรัพย์สินคืนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตาม  
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อช าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วผู้ช าระบัญชจีะขอจดทะเบียน
เลิกกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
34. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  

 
มี 
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้วผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
 
35. กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติโดยมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท
จัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัท
จัดการอาจขอให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
รายใหม่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการเปล่ียน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนต่อไป 

 
 
36. กำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
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37. อื่น ๆ 

ตลำดรองกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน 
ในเบื้องต้นนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ หากมีตลาดรองอื่นท่ีสามารถรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการซื้อขาย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดรองดังกล่าว โดยการด าเนินการน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนและการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาด
รองดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดรอง
นั้นๆ ดังกล่าว 
 

ผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อท าหน้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
หน่วยลงทุนของกองทุนได้  
 
กำรรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาท 

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น  
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี 

 
(3)       เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ บริษัท
จัดการ   
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กำรควบรวมกองทนุ 
 
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระท าไดต้่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
 
(1) ได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละ

กองทุนที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว 
 
(2) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที่จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหน่ึงขึ้นไปของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากดา้นใดดา้นหนึ่ง
เกินกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอมติครั้งใหม่
ภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุมครั้งแรกหรือวันท่ีก าหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมตจิากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลังนี้เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที่จะควบรวมกองทุน 

  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที่การควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอนได้ 
 
บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุน (ถ้าม)ี ตลอดจนสิทธิ
และก าหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดมิหรือกองทุนท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนี้ภายใน 15 
วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระส าคัญของ

โครงการจัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน วันท่ีจะควบรวมกองทุน วันเริม่ท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน 
และสถานท่ีติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม 

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ฉบับเป็นเวลา 2 วันตดิต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่                                                                                                                   หน้า 110        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำคผนวก 
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เอกสำรแนบ 1 

ข้อมูลทั่วไปของเกำะยำวน้อย 
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เกำะยำวนอ้ย 

ข้อมูลท่ัวไป 

เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อ าเภอเกาะยาว มีพื้นที่ 147.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เกาะ 
มี 3 ต าบลคือ เกาะยาวน้อย , เกาะยาวใหญ่ , พรุใน (เกาะยาวใหญ่ และพรุในอยู่บนเกาะเดียวกัน) อ าเภอเกาะยาว มีจ านวน
ประชากร 15,000 คน , 18 หมู่บ้าน , 3,100 หลังคาเรือน (ข้อมูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2546) ในส่วนของต าบลเกาะยาวน้อย 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประชากรทั้งส้ิน 3,349 คน แยกเป็นชาย 1,694 คน หญิง 1,655 คน มีความ
หนาแน่นเฉล่ีย 72.08 คน/ตารางกิโลเมตร มีอาชีพ ประมง ค้าขาย และบริการ ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม   

ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะสมบูรณ์มีไฟฟ้า, น้ าประปา, โทรศัพท์ เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ในเขต ต.เกาะยาวน้อยรวม 7 หมู่บ้าน 
และในต าบลเกาะยาวน้อยมีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งโรงพยาบาลของรัฐขนาด 10 เตียง 1 
แห่ง (อยู่ระหว่างด าเนินการขยายเป็น 30 เตียง) แพทย์ 2 คน พยาบาล 22 คน  

ที่ตั้งของเกาะยาวน้อย 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวพังงา น่านน้ า จ.กระบ่ี 
ทิศใต ้ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะ และน่านน้ า จ.กระบี ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ า จ.ภูเก็ต  

สถานท่ีท่องเทีย่ว 

บนเกาะยาวจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นแหล่งบันเทิง แต่สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะจะเป็นสถานที่เที่ยวแบบ
ธรรมชาติ เพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเช่น ป่าชายเลน 1,300 ไร ่ปะการัง 1,400 ไร ่พื้นที่หญ้าทะเล 1,360 ตาราง
กิโลเมตร อีกทั้งหมู่เกาะที่น่ีมีความสวยงาม มีเกาะเล็กเกาะน้อย รอบๆ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่นับร้อยเกาะ ซึ่งเป็น
ทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเกาะยาวน้อย นอกจากนี้การท่ีอยู่ใกล้กับเกาะต่างๆยังเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่
ชอบการด าน้ าดูปะการังเป็นอย่างยิ่ง  

ชายหาดและท่ีท่องเที่ยวธรรมชาติที่เกาะยาวน้อย 
หาดป่าทราย : หาดแรกของชายหาดฝ่ังตะวันออก เป็นสถานท่ีเหมาะแกก่ารเล่นน้ า ห่างจากท่าเรอืประมาณ 8 กิโลเมตร  

หาดคลองจาก : เดินถัดจากหาดป่าทราย เป็นหาดที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกับ Evason Hideaway & Six Senses Spa at 
Yao Noi เป็นหาดที่ขึ้นชือ่วา่สวยที่สุดบนเกาะยาวน้อย เพราะอยูใ่นบริเวณที่สามารถเห็นวิวในลักษณะพาโนรามาของ เกาะ
ห้อง เกาะละดิง เกาะผักเบี้ยและเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากมาย  

หาดท่าเขา : ตั้งอยู่ถดัจากหาดคลองจากประมาณ 1 กิโลเมตร เปน็สถานท่ีท่องเทีย่ว หมู่บา้นชาวประมงและท่าเทียบเรือไป
กระบี ่ 

หาดโล๊ะหา : เป็นหาดทราย ที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะยาวนอ้ย ห่างจากตัวอ าเภอ 10 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้าง
ล าบาก เหมาะส าหรับป่ันจักรยานเสือภูเขา เพราะเป็นเส้นทางผ่านสวนยางพารา ทึบ อากาศเย็นสบาย 
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อ่าวต้นโพธิ ์เป็นที่ตั้งของ ต้นโพธิท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้ขนาด 30 คนโอบ 

  

การเดินทางไปเกาะยาวน้อย 
จังหวดัภูเก็ต เทีย่วไป มีเรือออกจากท่าเรือบางโรง ต าบลป่าคลอก-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. 
อัตราคา่เรือคนละ 100 บาท/เที่ยว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที  
จังหวดักระบ่ี เที่ยวไปจากทา่เรือท่าเลน-เกาะยาวน้อย มเีรือออกวนัละ 3 เที่ยว เวลา 12.00 น. 13.00 น.(เรือจอดท่าเรือท่าเขา) 
และ 15.00 น. (เรือจอดทา่เรือมาเนาะห)์ เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย -ท่าเรือท่าเลน มีเรือเมลว์ันละ 2 เที่ยว เวลา 07.30 น.  
(เรือจอดท่าเรือท่าเขา) และเวลา 08.30 น.(เรือจอดท่าเรือมาเนาะห์) ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที ค่าเรือเทีย่วละ 50 บาท   
และจากทา่เรือท่าเลนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวมาขึ้นรถโดยสารประจ าทางที่สถานีขนส่งกระบี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 
ชั่วโมง  คา่โดยสารคนละ 30 บาท  
จังหวดัพังงา เที่ยวไป จากทา่เรือท่าด่านศุลกากร-เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมาเนาะห์หรือท่าเรือสุขาภิบาล ขึ้นอยู่กับน้ าขึ้นน้ าลง) 
มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น. เที่ยวกลับ จากเกาะยาวนอ้ย-ท่าเรือท่าด่านศุลกากร มีเรือออกเวลา 07.00 น. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง คา่โดยสารคนละ 80 บาท  
 
 
ที่มา : เวปไซด์ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เกาะยาวน้อย 
 www.thaitambon.com,  www.kohyaonoi.or.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.thaitambon.com/
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รูปแผนที่เกำะยำวน้อย 

 

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

ที่ตั้ง โครงการ ซิกส์เซ้นส์ 
ยาวน้อย 
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เอกสำรแนบ 2 

ข้อมูลบริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จ ำกัด  

(“เอสแอลเอช”)  
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บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จ ากัด  (เอสแอลเอช)  เป็นบริษัทในเครือของ Pegasus 
Capital  Advisors LP ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน Private Equity ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเข้ามาซื้อสัญญาการบริหาร 
โรงแรมและสปา ของซิกส์เซ้นส์ ทั่วโลก รวมทั้งโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ที่เกาะยาวน้อยด้วย ซึ่งการนี้ Pegasus Capital Advisors 
LP มีนโยบายที่จะรักษากลุ่มผู้บริหารเดิมของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมทั้งพนักงานของโรงแรมส่วนใหญ่ เพื่อบริหาร
โรงแรมต่อไป ซึ่งจะท าให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการโรงแรม ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผลประกอบการของโรงแรมมี
แนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าเดิม  

 
กองทุนที่ Pegasus Capital Advisors LP บริหารเป็นกองทุน Private Equity ที่มีการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง                  

ในอุตสาหกรรมต่างๆ  ตั้งแต่ปี 2538  นอกจากเป็นผู้ลงทุนแล้ว Pegasus Capital Advisors LP สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ให้กับกิจการที่เข้าไปลงทุน  โดย Pegasus Capital Advisors LP จะร่วมมือกับทีมบริหารของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าพื้นฐาน
ของบริษัทที่ลงทุนโดยมุ่งเน้นในด้านการขยายธุรกิจ และ สร้างความเติบโตในระยะยาว  โดยไม่ได้เน้นปรับปรุงเฉพาะ 
โครงสร้างทางการเงิน แต่เพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้ ปัจจุบัน Pegasus Capital Advisors LP มีเงินลงทุนประมาณ 2.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ผ่านกองทุน Private Equity จ านวน 5 กองทุนที่ลงทุนธุรกิจหลายประเภท เช่นกลุ่มพลังงาน , กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์, กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และ อื่นๆ (รายละเอียดสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่ www.pclap.com) 
Pegasus Capital Advisors LP จึงอยู่ในสถานะท่ีสามารถจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ เอสแอลเอช เพื่อให้สามารถ
ป ฏิ บั ติ ต า ม สัญญา เ ช่ า ไ ด้ แ ล ะ ด า เ นิ น กิ จ ก า ร โ ร ง แ ร ม  ซิ ก ส์ เ ซ้ น ส์  ย า ว น้ อ ย  ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ลกัซ์ชวัร่ี  หน้า 2 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 3 

สภำวะอุตสำหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในจังหวัดพังงำ กระบี่และภูเก็ต  
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 สภำวะอุตสำหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในจังหวดัพังงำ กระบี่และภูเก็ต 
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวจงัหวัดพังงา กระบ่ีและภูเก็ตมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพราะ
จังหวัดทั้ง 3 จังหวัดอุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเล  โดยเฉพาะน้ าทะเลและหาดทรายที่สะอาดและ
ความสวยงามของโลกใต้ทะเล รวมทั้งอุทยานแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆมากมายเช่น เกาะยาว
น้อย อา่วพังงา  ถ้ าลอด  เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะสิมิลัน เกาะพีพี เกาะไม้ท่อน เขาหลัก อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้าง
ความประทับใจและดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  ยังมีปัจจัยเสริม
อย่างเช่น การเปิดบริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี ส าหรับในปี 2549 กระแสการเดินทางท่องเที่ยวยังคงขยายตัวร้อยละ 66.42 โดยที่มี
จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งส้ิน 7.25 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าปี 2548 ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งส้ิน 4.35 ล้านคน แต่ยังคงต่ ากว่าก่อน
ช่วงที่จะเกิดคล่ืนสึนามิในปี 2547 ที่มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งส้ิน 9.48 ล้านคน โดยตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 1.79 ล้านคนในปี 2548 เป็น 4.24 ล้านคนในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 136.94  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวีเดนและอังกฤษที่จะมาท่องเที่ยวในช่วง
พฤศจิกายนถึงเมษายนและมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเป็นอันดับสอง โดยมีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น จีนและเกาหลีเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก โดยนักท่องเที่ยวจากเอเชียจะมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากที่สุดคือ  จังหวัดภูเก็ต รองลงมาคือกระบี่ และพังงาเป็นอันดับท่ี สาม 

 ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ านักเฉล่ีย 3.28 ถึง 4.93 วัน โดยผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี   
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ผูเ้ยยีมเยอืนตามสญัชาติ
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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ระดบัรายไดข้องผูเ้ย ีย่มเยอืนชาวตา่งชาตปีิ 2549

        ,  

1,009,229

        ,  

1,026,374

        ,  

817,577

        ,  

873,546

        ,  

170,308        ,

  346,674

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

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

80,001 – 100,000 USD/ ปี ส ูก    100,000 USD/ ปี

 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ในด้านสถานการณ์การพักแรม พบว่า  จ านวนห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น49,704 ห้องเมื่อเทียบกับปี2548   ที่มีจ านวนห้องพัก
จ านวน  43,976  ห้อง  คิดเป็นร้อยละ 13.02 และมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียทั้งปีร้อยละ  56.21   เพิ่มขึ้นจากปี2548 ที่มี
อัตราการเข้าพักเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  32.32 และใกล้เคียงกับปี 2547 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเกิดสึนามิที่มีอัตราการเข้าพัก
ร้อยละ 59.99 

จ านวนหอ้งพกัและ อตัราการเขา้พกัของโรงแรมในกระบี ่พงังาและภเูก็ต
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